
Krajské 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) 
Praktická časť - úlohy 

 

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

1. Správca jaskyne upravoval informačný leták určený pre návštevníkov jaskyne po tom, ako v nej objavili 
a sprístupnili nové priestory. Na nasledujúcom pláne je zobrazená pôvodná trasa prehliadky. Pomôž správcovi 
aktualizovať plán a zisti niektoré údaje, ktoré chcel správca použiť v texte letáku.  

 
a) Označ písmenom A miesto, kde sa na pôvodnú trasu napája trasa prehliadky novoobjavených priestorov, 

ak vieš, že je to presne 30 m od vchodu do jaskyne. 

b) Zakresli do plánu čo najpresnejšie trasu novej sprístupnenej chodby, ktorá sa skladá z troch na seba 
nadväzujúcich úsekov:  

Z bodu A vedie prvá časť novej trasy pod azimutom 135° v dĺžke 27 m, druhá časť pod azimutom 205° 
v dĺžke 58 m a tretia časť pod azimutom 73° je dlhá 29 m. 

c) Správca chcel do letáku uviesť informáciu o tom, akú dlhú trasu návštevníci absolvovali pred 
sprístupnením nových priestorov (od vstupu do jaskyne až po opustenie jej priestorov). Koľko metrov to 

bolo?   ..................................... m 

d) Do najjužnejšie položených priestorov celej sprístupnenej časti jaskyne umiestnili expozíciu kostí 
jaskynného medveďa. Zakrúžkuj v pláne toto miesto. 

2. Na začiatku nasledujúcich riadkov je uvedený názov štátu. Podčiarkni v každom riadku názvy tých dvoch 
objektov, ktoré sa nachádzajú na jeho území.  

a) Turecko:  ErgenE   AngaRa  NinIve   IskeNderun 

b) Bulharsko:  MomČilgrad   TRója   CalafaT   Emine   

c) Gruzínsko:  EnzelI     Rustavi   DerbEnt   RiOni   

Teraz zo zvýraznených písmen v podčiarknutých názvoch zostav geografický pojem, ktorý spája uvedenú 

trojicu štátov. Je to _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ . 



3. Firma Euro-Transport sa zaoberá doručovaním tovaru z Mníchova na ľubovoľné miesto v rámci Európy. 
Doručovatelia tovaru sa musia ihneď po presune na miesto určenia telefonicky spojiť so svojím šéfom v sídle 
firmy a informovať ho o doručení zásielky. Štyria doručovatelia vyrazili z Mníchova v pondelok ráno o 8:00 
hod. na štyri rôzne miesta Európy: Albrecht do mesta Vyborg, Bruno do mesta Abbeville, Dirk do mesta Galati 
a Franz do mesta Lagos. Na druhý deň mali byť zásielky na mieste. Šéf doručovateľov v utorok večer vypĺňal 
prehľadnú tabuľku o dodaní tovaru. Aké údaje do nej zapísal, ak Albrecht  doručil zásielku v utorok o 13:30 
hod. vyborgského času, Bruno zavolal o 10:00 hod. abbevillského času, Dirk  sa ohlásil o 11:30 hod. 
galatského času a Franz telefonoval o 14:30 lagoského času? 

 

 a) Ktorý doručovateľ sa najviac vzdialil od Mníchova?   ............................................... 

 b) Akú zemepisnú šírku má najjužnejšie ležiace mesto z uvedenej štvorice?  .................° 06´ severnej šírky 

 c) Aká je jeho zemepisná dĺžka?     ............. ° 40´ ............................ nej dĺžky  

4. Janka býva v Martine. Minulý rok počas prázdnin bola s rodičmi na dvoch dovolenkách. V júli sa vybrali cez 
Slovenské Pravno a Prievidzu do jedného penziónu na úpätí pohoria Vtáčnik, v auguste zavítali do Vysokých 
Tatier. Na začiatku školského roka dostala Janka za domácu úlohu pripraviť krátke rozprávanie o miestach, 
ktoré cez prázdniny navštívila. Prípravu začala tým, že vybrala niekoľko zaujímavých fotografií z oboch 
výletov a roztriedila ich na dve kopy. Kam zaradila jednotlivé fotky? Priraď ich čísla k dovolenkovým 
pobytom. 

Fotografie: 

1. Vodná nádrž Krpeľany 
2. Tunel Lučivná s biokoridorom pre bezpečný presun zvierat ponad cestu 
3. Prechod cez sedlo pod vrchom Vyšehrad 
4. V pribylinskom skanzene 
5. Oprava defektu v Hubovej 
6. Biotop svišťa vrchovského 
7. Prepoštská jaskyňa 
8. Kostol sv. Barbory v Sebedraží 
9. Na súťaži Cigeľská kosa 
10. Rozkvitnutý iskerník na brehu Veľkého Studeného potoka 

Pobyt pod Vtáčnikom: ............................................................................................................................................ 

Pobyt vo Vysokých Tatrách: ................................................................................................................................. 

Doplň správne údaje do prvých viet Jankinho rozprávania: 

„Tieto prázdniny sme strávili niekoľko týždňov v dvoch chránených územiach Slovenska: v Tatranskom 

národnom parku a v Chránenej krajinnej oblasti ................................................................... . Pomocou 

grafickej mierky som v mape Slovenska zistila, že vrch Veľká lúka, dominanta nášho okolia, je od vrchu 

Vtáčnik  vzdušnou čiarou vzdialený  približne __4  (doplň vynechanú číslicu) kilometrov.“ 
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doručovateľ miesto 
určenia 

odchod 
z Mníchova 

potvrdenie o doručení 
(stredoeurópsky  čas) trvanie cesty 

Albrecht Vyborg 
30.3. 2015 
08:00 hod. 

31.3. 2015 
................... hod. ......... hod. ........ min. 

Bruno Abbeville 
30.3. 2015 
08:00 hod. 

31.3. 2015 
.................... hod. ......... hod. ........ min. 

Dirk Galati 
30.3. 2015 
08:00 hod. 

31.3. 2015 
.................... hod. ......... hod. ........ min. 

Franz Lagos 
30.3. 2015 
08:00 hod. 

31.3. 2015 
................... hod. ......... hod. ........ min. 


