
Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
42. ročník, školský rok 2013/2014 

Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 
Škola a trieda: ............................................................................................................................... 
Počet bodov: .............................. 

1. *Z uvedených slov vytvor správne trojice a doplň ich do tabuľky: 

iglu, východná Afrika, stany, púštne oblasti, drevené chatrče, Arktída 
 

obydlie pôvodní obyvatelia oblasť 
 MASAJOVIA  

 ESKIMÁCI  

 NOMÁDI  

2. *Z uvedených slov podčiarkni 4 slová, ktoré charakterizujú veľkomesto: 

poľnohospodárstvo, priemysel, samoty, mrakodrapy, dopravné zápchy, pasienky, 
niekoľko miliónov obyvateľov, chaty 

3. Vyplň krížovku, zisti tajničku a doplň vetu pod krížovkou:  

   1.          

2.             

 3.            

 4.            

   5.          

1. Spoločný názov pre ostrovy v Oceánii rozprestierajúce sa od Havajských ostrovov po Nový Zéland. 
2. Najvyšší vodopád na svete. 
3. Rozsiahle porasty suchých saván s prevahou suchomilných krovín a riedkou trávou v Austrálii. 
4. Oblasť na juhu Južnej Ameriky, kde sa nachádzajú horské ľadovce. 
5. Hlavné mesto Tasmánie. 

Tajnička: __________________________ je hlavné mesto ___________________________________. 

4. K živočíchom na fotografiách priraď jeden štát, v ktorom žijú. Vyberaj z:  

Čína, Austrália, Fínsko, Kanada, Chile, Kuba 
 
 
 
 
 
 
 

a) _______________________  b) _______________________          c) _______________________  

5. Doplň chýbajúce slová do viet: 

Najväčším ostrovom v Severnom ľadovom oceáne je _________________________. Nazýva sa aj 

_________________________ ostrov. V 10. storočí ho objavili _________________________. Pôvodní 

obyvatelia tohto ostrova sa nazývajú _________________________. 



6. Pri uvedených vetách zakrúžkuj P, ak je veta pravdivá alebo N, ak je veta nepravdivá: 

a) Monzúny prinášajú v lete na pevninu suché počasie.     P/N 
b) Ihličnatý les v Rusku, Kanade a štátoch severnej Európy sa nazýva tajga.  P/N 
c) Najvyšší vrch Ameriky je Aconcagua.        P/N 
d) Podnebie je aktuálny stav atmosféry na určitom mieste.    P/N 
e) Najväčšiu plochu v štátoch mierneho pásma zaberajú lúky.    P/N 

7. Vytvor správne trojice: 

Laplatská nížina, Veľká artézska panva, Mississippská nížina, Columbus, Murray, Paraná 
 

kontinent geografický útvar rieka 
Severná Amerika   
Južná Amerika   
Austrália   

8. Z uvedených litosfeérických dosiek priraď k písmenám z mapy tie správne: 

Tichooceánska, Nazca, Indoaustrálska, Eurázijská, Antarktická, Karibská, Severoamerická, Juhoamerická 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) ______________________________________ B) ______________________________________ 

C) ______________________________________ D) ______________________________________ 

E) ______________________________________ 

9. Vytvor správne dvojice: 

a) James Cook   1) Amerika 
b) Edmund Hillary   2) Mariánska priekopa 
c) Roald Amundsen   3) Austrália 
d) Jacques Piccard   4) Južný pól 
e) Krištof Kolumbus   5) Mount Everest 

Dvojice: a) ___, b) ___, c) ___, d) ___, e) ___ 

10.  Doplň chýbajúce slová do viet: 

Zem je rozdelená na ______ časových pásiem. Svetový čas je daný ________________________ poludníkom, 

ktorý prechádza cez časť Londýna s názvom _______________________________. Na Slovensku používame 

_______________________________ čas. _____________________ hranica približne kopíruje 180. poludník. 
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