
Okresné 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. V jednej známej rozprávke Josefa Čapka psíček a mačička hľadajú svoj domček, ktorý im zasypal sneh, kým 
boli preč. Na nasledujúcom pláne je zobrazená stopa mačičky, ktorú zanechala v snehu pri hľadaní domčeka. 
Začala hľadať v mieste označenom písmenom M. Plán je zostavený zo štvorčekov, ktoré majú v skutočnosti 
dĺžku strany 2 metre. 

 

a) Doplň svetové strany smeru pohybu a dĺžky jednotlivých úsekov, ktoré mačička v skutočnosti prešla. 

1. časť: smer na ...................................., dĺžka: ........................................ m 

2. časť: smer na ...................................., dĺžka: ........................................ m 

3. časť: smer na ...................................., dĺžka: ........................................ m 

4. časť: smer na ...................................., dĺžka: ........................................ m 

b) Zaznač do plánu stopu psíka, ktorú zanechal v snehu, keď hľadal domček. Z miesta označeného bodom P 
sa psík pohyboval najprv 4 m smerom na východ, potom 2 m smerom na juh a napokon 2,3 m smerom na 
juhozápad. Tam našiel domček. 

c) Pod akým azimutom sa mala vybrať mačička a koľko metrov mala prejsť na začiatku hľadania (z bodu M), 
aby sa najkratšou priamou cestou dostala k domčeku? 

Pod azimutom ..............° mala mačička prejsť ......................... m. 

2. Platia nasledujúce tvrdenia? Zisti to pomocou máp v atlase a zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. 

a) Delta Nílu má hustotu zaľudnenia väčšiu ako 200 obyvateľov na km2. ÁNO NIE 

b) Hlavné mestá Wisconsinu a Iowy sú vzdialené viac ako 500 km.   ÁNO NIE 

c) Mesto Ceuta patrí Španielsku.      ÁNO NIE  

d) Rovník prechádza cez mesto Manaus.     ÁNO NIE 

e) V štáte Mozambik sa dorozumievajú portugalským jazykom.  ÁNO NIE 

f) V Chicagu je práve teraz o 7 hodín menej ako v Bratislave.   ÁNO NIE  



3. Vyplň geografickú doplňovačku a odhaľ tajničku. Potom zakrúžkuj správne čísla alebo pojmy vo vetách pod 
doplňovačkou. 

         Jeden z ostrovov súostrovia Moluky. 

         Ruská polárna stanica vo vnútrozemí Antarktídy. 

         Najznámejšie mesto Saudskej Arábie. 

         Rieka vlievajúca sa do Solúnskeho zálivu. 

         Pohorie v Maďarsku. 

         Dominanta Vysokých Tatier známa z euromincí. 

         Činná sopka na ostrove Hokkaidó. 

 Tajnička: _ _ _ _ _ _ _ 
a) Objektom z tajničky prechádza rovnobežka 52° / 32° / 12°.  

b) Objekt z tajničky leží v tropickom / miernom / polárnom podnebnom pásme. 

c) Objekt z tajničky je vzdialený od najbližšej pevniny približne 240 km / 350 km / 660 km. 

4. Na nasledujúcom obrázku je satelitná snímka jedného známeho európskeho jazera.  

 

a) Pomocou atlasu urči, o ktoré jazero ide. Je to .................................................................... jazero.  

b) Leží na hranici troch európskych štátov. Vymenuj ich: ....................................................,  

  ........................................................., ............................................................... . 

c) Urči zemepisné súradnice najsevernejšieho výbežku jazera: 

  ................° 45´ severnej zemepisnej šírky a ................° 04´ .................................ej zemepisnej dĺžky 
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