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

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (6. a 7. ročník) a OG (1. a 2. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

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

  
 

1. Na začiatku roka sa v Južnej Amerike konali tradičné svetové motoristické preteky Rally Dakar. 
Pôvodne sa toto podujatie organizovalo na inom kontinente, ale z bezpečnostných dôvodov bolo 
presunuté na juhoamerický kontinent. Názov, podľa tradičného cieľa pôvodných pretekov, bol 
však zachovaný. Štart aj cieľ tohtoročnej rally bol v Buenos Aires. Vezmi si na pomoc atlas 
a odpovedz na nasledujúce otázky: 

a) V akom štáte leží mesto Dakar? ............................................... 

b) Urči zemepisné súradnice pôvodného a tohtoročného cieľa podujatia. 

 Dakar:      .........º 41´ .............................. z. š., .........º 26´ .............................. z. d. 

 Buenos Aires:      .........º 35´ .............................. z. š., .........º 22´ .............................. z. d. 

c) Aký typ (prírodnej) krajiny sa nachádza v okolí každého z miest? 

 Dakar:      ............................................................. 

 Buenos Aires:      ............................................................. 

d) Pretekov sa tento rok zúčastnili aj dvaja skvelí motocyklisti zo Slovenska, Ivan Jakeš 

a Štefan Svitko. Najväčšiu radosť svojim fanúšikom urobili v poslednej etape, keď obsadili 

prvé dve miesta. Pri vyhlasovaní výsledkov po skončení etapy, v sobotu 17. januára, sa 

najviac tešili príbuzní oboch jazdcov. Tí slávnostný ceremoniál sledovali doma na 

Slovensku, kde bolo v tom čase o (doplň číselný údaj) ............... hod.  menej / viac (správnu 

odpoveď zakrúžkuj) ako v Buenos Aires.   

 
 

2. Do štvorčekov doplň znamienko nerovnosti „>” alebo “<”. Pomôžu Ti mapy v atlase. 

 
 
 

a) priemerná ročná teplota vzduchu mesta Windhoek   mesta Asunción  
     

b) dĺžka rovnobežky 30° južnej šírky   10° severnej šírky   

     

c)  hĺbka jazera Tanganika   Malawi 

     

d) hustota zaľudnenia ostrova Newfoundland  ostrova Hainan 



3. Na nasledujúcich fotografiách sú zobrazené niektoré známe mestá Severnej Ameriky. K číslam 
pod obrázkami doplň názov mesta a príslušné číslo dopíš do priloženej mapky (mestá z fotografií 
sú v mape označené štvorčekmi). Pomôž si mapou v Atlase sveta. Indíciami Ti môžu byť aj otázky 
pod obrázkami. Odpovedz na ne. 

 

 

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

 

   3 - ............................................................           4 - ............................................................. 

 

    5 - ..........................................................          6 - .................................................................. 

 
Odpovedz na nasledujúce otázky: 

a) V ktorom z uvedených miest má sídlo prezident štátu? V meste ............................................ . 

b) V jednom z miest sa dohovoríš najmä po francúzsky. Francúzština je tam totiž úradný jazyk. 

Je to mesto: ...................................................................   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. Po prázdninách sa deti na hodine zemepisu rozprávali, ako strávili leto. Niektorí boli so svojimi 
rodičmi na dovolenke letecky. Na základe údajov, ktoré si pri štarte na bratislavskom letisku 
zapísali z hlásení pilotov zisti, v ktorých veľkých mestách pristáli. Pri meraniach v mapách 
stotožni smer na sever s ich zvislým okrajom. 

Vanesa: azimut 34º, dĺžka trasy 915 km   ........................................... 

Hubert: azimut 322º, dĺžka trasy 777 km  ........................................... 

Richard: azimut 131º, dĺžka trasy 3 760 km   ........................................... 

Kamila: azimut 238º, dĺžka trasy 8 700 km   ........................................... 

Odpovedz na nasledujúce otázky: 

a) Ktoré z detí sa mohlo v navštívenom štáte kochať pohľadom na najvyšší vodopád sveta? 

............................ . Ako sa tento vodopád volá? ................................................. 

b) Ktoré z detí počas dovolenky navštívilo hrad Trakai? ................................. 

c) Ktoré z navštívených miest je významným vnútrozemským prístavom ležiacim na veľkej 

rieke? Je to mesto ...................................... . 

d) Ktoré z detí si mohlo počas dovolenky pochutnávať na čerstvých datliach?  ..............................  
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