
Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ  
42. ročník, školský rok 2013/2014 

Písomný test pre kategóriu I – ZŠ (5. ročník)  
Praktická časť – úlohy 

 

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

1. Ku geografickým súradniciam priraď štát, jeho hlavné mesto a oceán najbližší k hlavnému mestu: 

 
geografické súradnice štát hlavné mesto 

oceán najbližší 
k hlavnému mestu 

a) 
50. poludník na V pologuli a  
32. rovnobežka na S pologuli 

   

b) 
8. poludník na Z pologuli a  
40. rovnobežka na S pologuli 

   

c) 
90. poludník na V pologuli a  
60. rovnobežka na S pologuli 

   

d) 
80. poludník na Z pologuli a  
0. rovnobežka  

   

2. Do mapy Japonska zakresli šípkou smer prúdenia oceánskeho prúdu Kuro–šio a k písmenám napíš názvy: 

a) miest:   A – _________________, B – _________________, C – _________________, 

b) ostrovov:  D – _________________, E – _________________, F – _________________, 

c) morí:    G – _________________, I – _________________, 

d) prielivu:   H – _________________. 

 

 

 
 



3. Janko cestoval s rodičmi zo štátu A, v ktorom sa pretína 135. poludník na V pologuli a 35. rovnobežka na S 
pologuli do štátu B, v ktorom sa pretína 2. poludník na Z pologuli a 52. rovnobežka na S pologuli.  
a) Odkiaľ a kam Janko cestoval? 

Zo štátu ____________________________, hlavné mesto _________________________________ , 

do štátu ____________________________, hlavné mesto _________________________________ . 

b) Aký je miestny čas v štáte B, keď v štáte A je 12 hod. 30 min.?   _______________  

c) O koľko hodín je miestny čas na Slovensku posunutý v porovnaní s miestnym časom v štáte B?  

O _____________________ . 

4. Cestovateľ Marko napísal domov list priateľom. Doplň chýbajúce slová v liste:  

„Nachádzam sa na mieste, kde sa pretína 30. rovnobežka na južnej pologuli a 60. poludník na západnej pologuli 

v štáte _______________________, ktorého hlavné mesto je _________________________. Brehy tohto štátu 

obmýva _______________________ oceán. Na západe tento štát hraničí so štátom ______________________. 

Zajtra odlietam na sever do štátu _________________________, ktorý susedí s Kolumbiou, Brazíliou a 

Guyanou. Jeho hlavné mesto je _________________________. Po návšteve týchto štátov si ešte pozriem štát 

_______________________, ktorého hlavné mesto je Lima a vrátim sa späť domov. S pozdravom Váš Marko.“ 

5. Geoško išiel so spolužiakmi na branné cvičenie. Pani učiteľka im rozdala zjednodušený plán miesta, kam pôjdu 
a zadala im úlohy, ktoré majú vyriešiť. Pomôž Geoškovi vypracovať nasledujúce úlohy: 

a) Akú šírku má jazero v skutočnosti? Meraj od bodu A po bod B s presnosťou na celé km. ___________ km 

b) Aká je priama vzdialenosť od bodu B k dopravnej značke na ceste pri lese v skutočnosti? Uveď ju 

s presnosťou na celé km.  ____________ km  

c) Na ktorú hlavnú alebo vedľajšiu svetovú stranu musí Geoško ísť, ak sa chce dostať od chaty do lesa?  

Na ___________________________ . 

d) Na ktorú hlavnú alebo vedľajšiu svetovú stranu musí Geoško ísť, ak sa chce dostať z bodu A do lesa?  

Na ___________________________ . 

e) Do plánu zakresli čiaru od bodu B juhovýchodným smerom, ktorej dĺžka v skutočnosti je 1 km.  
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