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

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (5. ročník)  
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

1. *Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

a) Poľnohospodári dodávajú pôde živiny zaorávaním 

A. slamy. 

B. ďateliny. 

C. lístia zo stromov. 

b) Pesticídy sú 

A. prípravky určené na ničenie buriny a škodcov. 

B. hnojivá, ktoré dodávajú pôde živiny. 

C. poľnohospodárske stroje, ktoré sa používajú na zber sóje. 

c) Plantáže sú 

A. obrovské polia, na ktorých sa pestuje iba jeden druh plodiny. 

B. morské ryby, ktoré sa hojne lovia pri pobreží Japonska. 

C. terasovité políčka, napríklad na úpätí Himalájí.  

d) Plodmi podzemnice olejnej sú: 

A. sladké zemiaky. 

B. sójové struky. 

C. arašidy. 

2. *a) Z nasledujúcich slabík poskladaj názvy štyroch dôležitých poľnohospodárskych plodín: 

ZE – VOS – ŽA – RY – KU – CA – KU – RI – MIA – KY – O 

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

b) Ktorá z týchto plodín nepatrí medzi obilniny?  .............................................................. 

c) Ktorá z týchto plodín sa nepestuje na Slovensku? ..........................................................  

3. Vlož do nasledujúcej doplňovačky názvy planét Slnečnej sústavy. Pomôžu ti predtlačené písmená.  

       I    

      Ú     

     Á      

    A       

   K        

  N         

Z písmen v hrubo orámovaných políčkach zostav názov ďalšej planéty Slnečnej sústavy.  

Je to planéta: _ _ _ _ _ _ . Označ symbolom � tie tvrdenia, ktoré sa tejto planéty týkajú a symbolom � tie 

tvrdenia, ktoré sa jej netýkajú.  

a)  Je pre ňu typická sústava prstencov. 
b)  Má viac ako 10 mesiacov. 
c)  Je väčšia ako Zem. 
d)  Jej vesmírnym „susedom“ je Pluto. 



4. Z vyznačených možností zakrúžkuj tú správnu.  

a) Naša Zem obieha okolo Slnka po dráhe, ktorá má tvar kružnice / elipsy. 

b) Zem je najbližšie k Slnku začiatkom januára / júla / augusta. 

c) Cez Slovensko prechádza 48. rovnobežka. Cez Patagóniu v Južnej Amerike prechádza tiež 48. rovnobežka. 
V Patagónii majú v auguste leto / jar / zimu.  
Najkratšiu noc tam majú 22. decembra / 22. júna / 23. septembra / 21. marca. 

5. Janko má v pase veľkú machuľu. Kvôli nej sa nedá prečítať dátum jeho narodenia. Napriek tomu sa dá určiť, 
v ktorom roku sa Janko narodil. Doplň do obrázka poslednú číslicu roka Jankovho narodenia. 

 

6. Na nasledujúcich obrázkoch je znázornená tyč zapichnutá kolmo do zeme na tom istom mieste v Bratislave 
počas troch dní minulého roka. Sivou čiarou je znázornený jej tieň, ktorý vrhá na pravé poludnie. Pod obrázky 
napíš správny dátum. Vyber si z:   20. júna, 24. decembra, 18. marca 

 

Na ktorom obrázku je Slnko nad obzorom na poludnie najvyššie?  Na obrázku: ....................... 

7. Žiaci 5.B pripravili do školského časopisu článok o sopkách. V noci tlačiarenský škriatok vymenil v texte 8 
odborných výrazov a názvov za iné slová. Nájdi ich, prečiarkni a oprav – nad chybné slová napíš ich správne 
znenie.  

Na svete je niekoľko stoviek aktívnych sopiek. Pre svoje okolie predstavujú značné nebezpečenstvo. Výbuchom 

sopky Vezír bolo v roku 79 nášho letopočtu zničené rímske mesto Pomyje. Sopka sa nazýva aj slovom velikán 

podľa mena rímskeho boha – kováča. Ľudia verili, že zo sopiek sa dymí preto, lebo v podzemí má tento boh 

svoju kováčsku dielňu.  

Sopka vzniká tam, kde sa v dutine zemskej kôry nahromadí horúca roztavená hmota – magma. Túto dutinu 

nazývame sopečný kožuch. Z neho si môže magma puklinou preraziť cestu na zemský povrch. Kanál, ktorým 

magma vyteká von, nazývame sopečný kurín. Vrchol sopky tvorí sopečný náter. Jeho rozšírením vzniká 

priehlbina, ktorú voláme kučera. Keď magma stuhne v hĺbke zeme, vzniká z nej hornina nazývaná želé. 

8. Roztrieď nasledujúce útvary podľa spôsobu ich vzniku: 

meander, skalný hríb, pleso, duna, tiesňava, moréna, kaňon, delta, dolina v tvare písmena U 

a) Činnosťou tečúcej vody vznikli: ................................................................................... 

b) Činnosťou ľadovca vznikli: .......................................................................................... 

c) Činnosťou vetra vznikli: ........................................................................................... 



9. Doplň správne pojmy do nasledujúcich viet. 

Na obratníku Raka môžeme v mesiaci ................................................ zažiť deň, v ktorom predmety na pravé 

poludnie nemajú žiadny tieň. Tento deň nazývame .................................................................................... . 

Podobný deň môžeme na obratníku Kozorožca zažiť v mesiaci ..................................................... . 
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