
Okresné 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) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

Meno a priezvisko: ............................................................................................................................................... 
Škola a trieda: ....................................................................................................................................................... 
Počet bodov: .............................. 
 
1. * Odpovedz na nasledujúce otázky: 

a) Ako sa nazýva zariadenie, ktoré pomáha rybárom vyhľadávať húfy rýb vo veľkých hĺbkach mora? 

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

b) Podľa ktorého učenca je pomenované zariadenie - skrutka, vďaka ktorému sa ešte aj v súčasnosti 

v niektorých oblastiach dopravuje voda z riek na polia? Meno učenca je: ......................................... 

V minulosti ako prví toto zavlažovacie zariadenie využívali starí Gréci / Mezopotámci / Egypťania 

(správnu odpoveď zakrúžkuj). 

 

2. * K uvedeným oblastiam priraď plodinu, ktorá je typická pre daný typ krajiny. Vyberaj z nasledujúcich 
plodín: 

bavlník, datle, sója, mandarínky, kaučuk 

A. oblasť dažďových lesov - .......................................... 

B. oblasť púští a polopúští - .......................................... 

C. oblasť saván - .......................................... 

D. oblasť stepí - .......................................... 

E.  subtropická oblasť -  .......................................... 

 

3. * K nasledujúcim obrázkom doplň, či zobrazujú intenzívny alebo extenzívny typ chovu hovädzieho 
dobytka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. .........................................................       2. ........................................................... 

 

 

 



4. Doplň správne pojmy do viet: 

Oceánia je pomenovanie pre tisícky malých ostrovov a súostroví v ........................................ oceáne. 

Nachádza sa tam aj druhý najväčší ostrov sveta - ......................................................., patriaci ku skupine 

ostrovov, ktoré voláme ............................................... . Ostrov je rozdelený medzi dva štáty, a to 

........................................................................... a .............................................................................. .  

 
5. Vo viacsmerovke sú ukryté názvy ôsmich afrických štátov. Po ich vyčiarknutí ti zostanú 4 písmená, 

ktoré tvoria tajničku. Keď ich správne usporiadaš, dostaneš pomenovanie pre príslušníka pôvodných 
obyvateľov jedného zo štátov sveta.  

Štáty z viacsmerovky (vypíš ich): 

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

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

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

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

 

   Tajni čka:  _  _  _  _ 

Ktorý štát je pôvodným domovom týchto obyvateľov?  .................................................................. 

 

6. Do prázdnych štvorčekov doplň znamienko <, > alebo = v nasledujúcich porovnaniach: 

a) ročný prirodzený prírastok v Afrike    v Austrálii 

     
b) hustota zaľudnenia v Afrike   v Austrálii 

     
c) podiel obyvateľov žijúcich v mestách v Afrike  v Austrálii 

     
d) nadmorská výška najvyššieho bodu Afriky   Austrálie 

     
c) priemerný ročný úhrn zrážok v Afrike  v Austrálii 

 

 

7. Ku každému štátu priraď 2 pojmy, ktoré sú pre daný štát charakteristické. Každý z pojmov môžeš použiť 
iba raz:  

dažďový prales, Africký roh, apartheid, piráti, Stolová hora, oslobodení americkí otroci 

A. Somálsko:  ............................................................................................................... 

B. Libéria:  ............................................................................................................... 

C. Juhoafrická republika: ............................................................................................................... 

Odpovedz na nasledujúce otázky: 

a) Pre dva z uvedených štátov je dôležitá rovnaká surovina, ktorú ťažia a vyvážajú do celého sveta. 

Vieš, o akú surovinu ide? ............................................  

b) V ktorom z uvedených štátov môžeš stáť súčasne na oboch zemským pologuliach? 

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

A N G O L A 

R E I L A M 

K O N G O Č 

E A M I A O 

Ň N Á D U S 

A N O B A G 



8. V nasledujúcich riadkoch zakrúžkuj správnu odpoveď.  

a) S ktorým nepôvodným živočíchom musia bojovať farmári v Austrálii? 

syseľ poľný          ovca       králik divý           emu dvojprstý  

b) Ku koptskej cirkvi sa hlási takmer polovica obyvateľov: 

Egypta              Tuniska           Juhoafrickej republiky        Etiópie 

c) S akým prírodným živlom alebo problémom každoročne zápasia ľudia v Austrálii? 

  monzúny        požiare           erózia  sopky 

d) Asuánska priehrada sa nachádza na rieke: 

  Zambezi       Okavango   Níl  Volta 

 

9. Austrália je zväzovou republikou. Na nasledujúcom obrázku sú znázornené štáty a samostatné teritóriá 
tvoriace Austrálsky zväz, bodkou a číslicou sú označené veľké mestá. Niektoré názvy však chýbajú. Vieš 
ich doplniť? Chýbajúce názvy štyroch zväzových štátov, vrátane ostrova, dopíš priamo do obrázka. 
Chýbajúce názvy miest doplň k príslušným číslam pod obrázkom.  

 

 
 Mestá:  1 – ..............................................  3 – .............................................. 

  2 – ..............................................  4 – .............................................. 
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