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Praktická časť - úlohy 

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

 
1. Kamaráti Tomáš, Andrej a Milan sa pred pár rokmi rozhodli precestovať Balkánsky polostrov. 

Všetci traja spolu postupne navštívili od severozápadu smerom na juhovýchod štáty 

......................................... (a), kde si prezreli známe Škocjanské jaskyne, Chorvátsko, Bosnu 

a Hercegovinu, Srbsko a ............................................ (b) s krásnym historickým mestom Kotor, 

ktoré je zapísané na Zozname svetového historického dedičstva UNESCO. Tento rok si 

naplánovali precestovať Albánsko a jeho východného suseda - ............................................... (c), 

ktorých spoločnú hranicu tvoria aj dve jazerá. Keďže Milan pred cestou ochorel a musel zostať 

doma, kamaráti ho o svojich potulkách pravidelne informovali. Pozorne si prečítaj nasledujúce 

správy a doplň do nich chýbajúce informácie. Potom odpovedz na otázky. 

Po prehliadke hlavného mesta Albánska sme sa presunuli južnejšie, do mesta ............................ (d) 

na brehu rieky Osum, kde sme si pozreli hrad a viaceré pamiatky. Okrem kostolov sa tam 

nachádzajú aj mešity, čo dokazuje, že obyvatelia okrem kresťanstva vyznávajú aj 

..................................... (e). 

Západ Slnka sme si užili na pláži v jednom z najznámejších albánskych prímorských stredísk, 

v meste Vlöre. Rozhodli sme sa, že tu niekoľko dní zostaneme. Predstav si, že pobrežie Talianska 

je odtiaľto vzdialené vzdušnou čiarou len .................... km (f). Zajtra plánujeme výlet k ruinám 

bývalého antického mesta .......................................... (g).  

Dnes sme prešli východnú hranicu Albánska a ubytovali sme sa v meste ................................... (h) 

na brehu jazera s rovnakým názvom ako mesto. Mesto je pomerne malé, ale nachádza sa tu veľké 

množstvo pamiatok, hlavne kostolov, chrámov a mešít. Požičali sme si čln a časť dňa sme strávili 

na vode. 

Teraz sme v hlavnom meste štátu, ktorého rozloha je o polovicu menšia ako rozloha Slovenska a 

jeho vlajka pripomína Slnko. Po ceste sem sme si urobili výlet do národného parku 

................................. (i). Zajtra odtiaľto cestujeme domov, ideme lietadlom do Budapešti a odtiaľ 

vlakom do Bratislavy. 

Po návrate na Slovensko chlapci navštívili Milana a zážitky z poslednej etapy ich cesty mu 

porozprávali osobne. Tak sa Milan dozvedel, že z lietadla videli hlavné mesto Srbska, ležiace na 

sútoku dvoch veľkých riek. Neskôr, vo vlaku, sa mohli kochať pohľadom na zrúcaninu hradu nad 

mestečkom ............................................. (j), ležiacom na ľavom / pravom (k) (zakrúžkuj) brehu 

Dunaja, podľa ktorého sa volá aj zoskupenie 4 štátov strednej Európy, vrátane Slovenska. 



l)    Ako sa volá hlavné mesto, z ktorého chlapci odlietali do Budapešti? .......................................  

m) Ktoré mesto a na sútoku ktorých dvoch riek videli chlapci z lietadla? Je to mesto  

............................................ a rieky .......................................... a .......................................... . 

2. K nasledujúcim vrchom doplň nadmorskú výšku, pohorie a štát, v ktorom sa nachádza: 

vrch nadmorská výška (m) pohorie štát 
a)  Annapurna    
b)  Mt. Cook    
c)  Vichren    

d) Ktorý z vrchov nie je najvyšším vrchom pohoria, v ktorom sa nachádza? .................................... 

e) Ktorý z vrchov je najvyšším vrchom štátu, v ktorom leží? .................................................. 

3. V máji tohto roku sa pozornosť hokejových fanúšikov z celého sveta sústredí na dve mestá 
v Európe, kde sa budú konať Majstrovstvá sveta v hokeji. Skupina, v ktorej sú aj naši hokejisti, 
odohrá svoje zápasy v Kolíne nad Rýnom. Naši západní susedia budú o postup zo skupiny bojovať 
v Paríži. Pracuj s mapami v atlase (s čo najväčšou mierkou) a rieš nasledujúce úlohy: 
a) Doplň súradnice oboch miest s presnosťou na desiatky minút:  

Kolín nad Rýnom: ........º....0' severnej geografickej šírky, ........º....0' ....................ej 

geografickej dĺžky.  

Paríž: ........º....0' severnej geografickej šírky, ........º....0' ......................ej geografickej dĺžky 

b) Ako sa volá rieka, ktorá preteká cez Paríž?   ................................... 

c) V ktorej spolkovej krajine Nemecka sa nachádza Kolín nad Rýnom?  

V spolkovej krajine ......................................................................................................... . 

d) Prvými súpermi hokejistov Českej republiky budú hráči Kanady. Začiatok ich vzájomného 

stretnutia je naplánovaný na 5. mája o 20:15 hod. parížskeho času. Aký deň a koľko hodín 

bude v tom čase v hlavnom meste Kanady? Dátum: ............................., čas: ...................... hod.  

e) Semifinálové zápasy aj samotné finále MS sa budú hrať v Kolíne. Akú vzdialenosť budú 

musieť prekonať českí fanúšikovia, ak ich hokejisti postúpia do boja o medailu, za 

predpokladu, že budú cestovať lietadlom zo svojho hlavného mesta?  

Priama vzdušná vzdialenosť je ......................... km. 

4. V každom riadku prečiarkni jeden pojem tak, aby vzniklo pravdivé tvrdenie.  

a) K významným producentom bavlny patrí: 
Bolívia  Pakistan  Čína      Egypt 

b) Medzi štáty s významnou ťažbou zemného plynu patrí: 

Alžírsko            Irán            Angola    Nórsko 
c) K významným svetovým pestovateľom čaju patrí: 

Srí Lanka         Indonézia         Turecko         Madagaskar     
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