
Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
43. ročník, školský rok 2014/2015 

Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (8. a 9. ročník) a OG (3. a 4. ročník) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

1. *Na nasledujúcich fotografiách sú zobrazené niektoré poľnohospodárske _ _ _ D _ _ _ (tajnička 
doplňovačky). Ich názvy napíš do doplňovačky a odhaľ tajničku. Potom odpovedz na otázky vedľa 
doplňovačky. 

 1.           a) Na ktorej fotografii je znázornená rastlina, ktorej 

2.                plody nie sú určené na konzumáciu?  č. ........ 

3.             

    D        b) Na ktorej fotografii je znázornená rastlina, ktorej 

 4.               pravlasťou je oblasť Stredozemného mora? č. ...... 

 5.            

  6.            

 

 



2. *Prečítaj si nasledujúce úryvky z novinových článkov, v ktorých sú zatajené („vyhviezdičkované“) niektoré 
informácie. Potom odpovedz na otázky týkajúce sa textu úryvkov. 

V 40. rokoch 19. storočia bolo ***** ve ľmi chudobnou krajinou. Obyvatelia jedli najmä *******. V mokrom 
lete 1845 však túto rastlinu napadla pleseň a zničila celú úrodu. V krajine nastal hladomor, ktorého dôsledkom 
***** stratilo štvrtinu svojich obyvateľov.  

a) O ktorej krajine sa píše v článku? ...............................................  

b) Úrodu čoho zničila pleseň? ..................................................... 

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo je špecializovanou agentúrou Organizácie spojených národov. 
Ako naznačuje jej názov, za hlavný cieľ si kladie obmedziť hlad, odstrániť podvýživu a zaistiť dostatok 
potravín a nezávadnej pitnej vody pre všetkých. Vo svojom logu má vyobrazený obilný klas a písmená ***, 
ktoré tvoria skratku jej anglického názvu. 

c) Aká je skratka anglického názvu tejto organizácie? ......................................... 

Výmera lesných pozemkov v Slovenskej republike je v súčasnosti približne 2 milióny hektárov. Lesnatosť teda 
dosahuje *1 %. V slovenských lesoch z hľadiska drevinovej skladby prevládajú listnaté dreviny (približne *0 
%), najčastejší medzi listnatými drevinami je buk, druhým v poradí je dub, tretím je ****. 

d) Koľko percent povrchu SR zaberajú lesy? ..................... % 

e) Aký je percentuálny podiel listnatých drevín z celkového počtu drevín v lesoch SR? ..................... % 

f) Ktorá listnatá drevina je treťou najrozšírenejšou v lesoch SR? ................................................. 

Kašmír je nielen označenie geografickej oblasti a sporného územia na hraniciach Indie, Číny a Pakistanu, ale aj 
pomenovanie pre kvalitný textilný materiál. Získava sa zo srsti kašmírskej ****. Toto plemeno je nenáročné 
a odolné, za jeho pravlasť je považovaná stredná Ázia. 

g)  O ktorom zvierati je reč v úryvku? O kašmírskej .............................................. . 

Veľryby v minulosti patrili k zdrojom mäsa a oleja pre eskimácke kmene žijúce v oblastiach Severnej 
Ameriky. Nekontrolovaným lovením pomocou modernej techniky a strelných zbraní sa ocitli na pokraji 
vyhynutia. Medzinárodná veľrybárska komisia (IWC) preto už v roku 1986 vydala zákaz ich lovenia. Niektoré 
štáty však v lovení veľrýb naďalej pokračovali, napríklad Nórsko alebo Island. Ďalší štát loviaci veľryby - 
******** - zdôvod ňoval ich výlov „vedeckými účelmi“. Austrália na tento štát v roku 2010 podala žalobu na 
Medzinárodnom súdnom dvore v Haagu, ktorý nariadil zastavenie lovu. ******** sa zaviazalo toto 
rozhodnutie rešpektovať. 

h) Ktorý štát spomínaný v článku lovil veľryby „na vedecké účely“? ...................................................... 

**** je ideálne zviera do suchých oblastí. Denne prejde priemerne 20 kilometrov. Trus tohto zvieraťa sa 
používa ako palivo. Samica dáva niekoľko litrov mlieka denne. **** sa vyskytujú v severnej Afrike, na 
Strednom východe i v strednej Ázii, podľa BBC by sme však najväčšie stáda v súčasnosti našli v Austrálii.  

i) Ktoré zviera je opísané v úryvku? ..................................................... 

3. *Karol I. (1226 – 1285) bol mladším bratom francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. Zúčastnil sa dvoch križiackych 
výprav a je považovaný za zakladateľa kapetovsko-anjuovskej dynastie. Istý čas vládol v Neapolskom 
kráľovstve. O Neapole sa hovorí, že jeho obyvatelia ako prví začali používať slovo „pizza“. Ktorú 
z nasledujúcich príloh Karol I. určite nikdy nekonzumoval s pizzou? Zakrúžkuj ju! 

olivy   kečup   med        syr 

Prečo? ................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

4. V nasledujúcom úryvku z listu sú ukryté názvy šiestich slovenských miest. Nájdi ich a vypíš. 

Milý Samo, drahý priateľ! 

Moja teta Viera je celý čas chorá, ale teploty jej už klesli a čakáme, kedy sa zotaví. Lekárka nám 
poradila variť iba neslané jedlá a piť ovocné šťavy s vitamínmi. Keď jej bude dobre, znova sa Ti ozvem. 

 

Nájdené mestá: ....................................................................................................................................................... 



5. Poznáš dobre Balkánsky polostrov? Rieš nasledujúce úlohy. 

a) Na slepej mape sú sivou farbou vyznačené dve pohoria. Ktoré? 

 A - .........................................................  B - .............................................................. 

b) Ako sa nazývajú hlavné mestá označené čiernymi krúžkami a číslicami 1 a 2? 

1 - ..................................................  2 - ................................................................. 

c) Na mape nie je zobrazené hlavné mesto 
Grécka. Vyznač krúžkom čo najpresnejšie 
jeho polohu a označ ho číslicou 3.  

d) Sú na slepej mape vyznačené hranice 
Slovenskej republiky alebo nejaká ich 
časť? Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

ÁNO   NIE 

e) Heraklion je historické mesto hojne 
navštevované turistami. Archeologické 
nálezy naznačujú, že je osídlené už 4 000 
rokov. Na slepej mape nie je vyznačené. 
Zakrúžkuj ostrov, na ktorom toto mesto 
leží. 

f) Na mape nájdi a vyšrafuj územie Kosova, 
ktoré v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť 
od Srbska.  

g) Srbsko nezávislosť Kosova dodnes 
neuznalo. Urobila tak Slovenská republika? 
Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

ÁNO   NIE 

h) V slepej mape vyznač hrubou čiarou 
pobrežie Čierneho mora. 

 

i) Koľko členských štátov Európskej únie je znázornených na slepej mape (s kompletnými hranicami)? ..........  

6. Označ symbolom � pravdivé a symbolom � nepravdivé zakončenia nasledujúcich viet: 

a)  Uhrovec je rodiskom Ľudovíta Štúra.  
      je rodiskom Milana Rastislava Štefánika.  
    b)  Ďumbier je najvyšším vrchom Nízkych Tatier.  
      dosahuje nadmorskú výšku nad 2000 m n. m.  
    c) Mesto Prešov  má viac ako 100 tisíc obyvateľov.  
      leží na rieke Topľa.  
    d) Mesto Levice je jedným z centier historického Tekova.  
      je najvýchodnejšie ležiacim mestom Nitrianskeho kraja.  

7. Priraď pojmy „rieka“, „ostrov“, „náhorná plošina“, „jazero“ a „mesto“ k nasledujúcim názvom: 

a) Main - ......................................................................................... 

b) Maggiore - .................................................................................. 

c) Meseta - ...................................................................................... 

d) Madeira - ..................................................................................... 

e) Malaga - ....................................................................................... 



8. Zo slabík v rébuse zostav názvy „atrakcií“, ktoré obdivujú milióny turistov v štyroch nasledujúcich mestách.  

  táž    a) Paríž: ....................................................................... 

 mi Wa Er   b) Krakov: .................................................................. 

tre A No Da um  c) Brusel: .................................................................... 

 mi  wel tó   d) Sankt Peterburg: .................................................... 

  me     

9. Priraď nasledujúce výroky k mužom, ktorí ich povedali. Pozor! Jeden výrok zostane nepriradený. 

A: Z nášho územia prišli na Slovensko Konštantín a Metod. 

B: Aj keď nie sme alpskou krajinou, niektoré vrchy u nás majú cez 3 000 metrov. 

C: Sme členom Európskej únie, ale neplatíme eurom. 

D: Časť územia nášho štátu sa nachádza pod úrovňou hladiny mora. 

E: Máme najvyššiu hustotu zaľudnenia medzi štátmi Európy. 

F: Naše národné farby sú čierna, červená a zlatá. 

 

a) Monačan - .........   b) Nemec- ...........   c) Grék - ........... 

d) Brit - .........    e) Španiel - .........   

 
 Jeden výrok zostal nepriradený. Napíš, ku ktorému štátu patril jeho autor. ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Mgr. Gabriela Nováková, PhD.  
Recenzenti: Mgr. Eva Džupinová, PhD., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. 
Slovenská komisia Geografickej olympiády 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2015 


