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METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY  

44. ročník Geografickej olympiády, kategórie E, F, G (ZŠ a OG) 

školský rok 2015/2016 

Cieľ súťaže: 

Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania 
krajiny a prírody. Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie na ZŠ 
a 1. stupni 8-ročných gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, ich praktických 
zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Vedie žiakov ku 
komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti, a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah 
k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. 

Zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode. 
Podporuje všeľudské zásady a princípy vyjadrené v stratégii udržateľného rozvoja Zeme. 

Účasť v súťaži: 

Jednotlivci, žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ a 1. stupňa 8-ročných gymnázií, ktorí majú záujem o geografiu. 

Súťažné kategórie: 

 
Základné školy 

G kat. – 5. ročník  
1. stupeň OG 

– 

F kat. – 6. a 7. ročník F kat. – 1. a 2. ročník 

E kat. – 8. a 9. ročník E kat. – 3. a 4. ročník 

Obsah súťaže: 

Obsahom súťaže je prezentácia vedomostí a zručností v zmysle platných pedagogických dokumentov 
geografie na ZŠ a na 1. stupni 8-ročných gymnázií, doplnkových informačných zdrojov a vybraného 
monotematického celku podľa odporúčanej literatúry pre monotematický celok. 

Spôsob súťaže: 

V školskom a okresnom kole súťažiaci vypracujú v prvej časti súťaže test zložený z monotematickej 
časti bez atlasu (10 b.), teoretickej časti bez atlasu (40 b.) a z poznatkov o miestnej krajine (10 b.) v celkovej 
hodnote 60 bodov. V druhej časti riešia súťažiaci praktickú časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce 
s atlasom a mapou a na orientáciu v hodnote 40 b. s použitím pomôcok.  

Pre školské kolá test na 90 b. monotematickej a teoretickej časti a 10 b. časti o miestnej krajine 
vypracujú učitelia organizujúci olympiádu na vlastnej ZŠ, resp. na 1. stupni 8-ročných gymnázií, resp. 
okresné komisie GO. Témy vypísané pre jednotlivé kategórie sú záväzné pre daný ročník GO, v školskom 
kole nie je možné používať publikované testy z vyšších kôl z predošlých ročníkov GO. 

Pre okresné kolá test na 90 b. dodá IUVENTA, úlohy za 10 b. o miestnej krajine vypracujú okresné 
komisie GO.  

V krajskom a celoštátnom kole súťažiaci vypracujú v prvej časti súťaže test zložený z monotematickej 
časti bez atlasu (20 b.) a teoretickej časti bez atlasu (40 b.) v celkovej hodnote 60 bodov. V druhej časti 
riešia súťažiaci praktickú časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom a mapou a na orientáciu 
v hodnote 40 b. s použitím pomôcok. Pre krajské kolá, resp. celoštátne kolo test v celkovej hodnote 100 b. 
dodá IUVENTA. 

V každom kole žiaci absolvujú test z monotematickej a teoretickej časti vždy za 45 minút a test 
z praktickej časti vždy za 50 minút.  

Test každého kola má hodnotu 100 bodov. Každá správna vedomosť alebo zručnosť má hodnotu 
jedného bodu. 

Postup v súťaži: 

Školského kola sa zúčastňujú všetci záujemcovia podľa jednotlivých kategórií – t.j. kat. E, F, G. Zo 
školského kola do okresného kola všetkých kategórií – t.j. kat. E, F, G postupujú prví traja úspešní riešitelia. 
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Z okresného kola postupujú do krajského kola prví traja úspešní riešitelia z kategórií E a F. Z krajského kola 
do celoštátneho kola postupujú prví štyria úspešní riešitelia z kategórie E. 

V prípade, že sa na postupovej pozícii umiestnil neúspešný riešiteľ, do vyššieho kola nepostupuje. 
Organizátor vyššieho kola môže namiesto neho pozvať iného úspešného riešiteľa, ktorý skončil na 
nepostupovej pozícii (v školskom kole v inej ZŠ alebo OG v prípade postupu do okresného kola; v okresnom 
kole v inom okrese v prípade postupu do krajského kola), pričom rozhodujúcim kritériom pre postup bude 
vyšší počet dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov budú použité kritériá uvedené nižšie. Riešiteľ 
z nižšieho ročníka ZŠ alebo OG v kategóriách E a F v postupe do vyššieho kola nesmie byť zvýhodnený. 

Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých kategóriách stáva ten žiak, ktorý dosiahne 
v školskom kole minimálne 55 bodov, v okresnom kole minimálne 65 bodov a v krajskom, resp. celoštátnom 
kole minimálne 75 bodov. 

V prípade celkovej rovnosti bodov o umiestnení rozhodujú lepšie výsledky v teoretickej časti testu. 
V prípade rovnosti bodov oboch častí testu o umiestnení rozhoduje vyšší počet bodov v monotematickej 
časti. V prípade rovnosti bodov všetkých častí testu (vrátane monotematickej časti) komisia vyberie otázku 
z testu, na základe ktorej sa stanoví konečné poradie.  

Prihlasovanie a dozor na celoštátnom kole: 

Postupujúci súťažiaci do celoštátneho kola sa prihlásia v stanovenom termíne prostredníctvom 
elektronického formulára na internetovej stránke www.olympiady.sk. V časti GO/aktuálny ročník bude 
zverejnená aj pozvánka a pokyny pre účastníkov celoštátneho kola. 

Oficiálny dozor, ktorý zabezpečí organizátor celoštátneho kola, zodpovedá za bezpečnosť súťažiacich 
v čase od registrácie až po jeho oficiálne ukončenie.  

Časový harmonogram súťaže a témy:  

Školské kolo (kat. E, F, G) do 11. 12. 2015 – témy: 

kat. G – 5. roč. ZŠ 

Vesmír a Slnečná sústava: 
Anotácia: Slnko, základné informácie o telesách Slnečnej sústavy 
(planéty, najznámejšie mesiace a kométy), Mesiac, jeho fázy 
a vplyv na Zem. Zatmenia Slnka a Mesiaca. Najznámejšie 
súhvezdia. 

kat. F – 6. - 7. roč. ZŠ, 1. - 2. OG 

Prírodné podmienky Austrálie 
Anotácia: povrchové celky, členitosť pobrežia, klíma, vodstvo, 
rastlinstvo a živočíšstvo, (bioklimatické) typy krajín, prírodné 
katastrofy a environmentálne ohrozenia. 

kat. E – 8. - 9. roč. ZŠ, 3. - 4. OG 

Nemecko 
Anotácia: regionálna geografia štátu (poloha a povrch, prírodné 
podmienky, nerastné suroviny a hospodárstvo, obyvateľstvo 
a sídla), členstvo a postavenie v medzinárodných zoskupeniach, 
vzťah so SR. 

 

Okresné kolo (kat. E, F, G) 4. 2. 2016 – témy: 

kat. G – 5. roč. ZŠ 

Pohyby Zeme 
Anotácia: rotácia a obeh, ich dôsledky, súvis s kalendárom – dni 
rovnodennosti a slnovratov, polárny deň a noc.  

Tvar Zeme, zemepisná sieť 
Anotácia: sieť rovnobežiek a poludníkov, určovanie polohy na 
zemskom povrchu, zemské pologule, významné rovnobežky 
a poludníky a ich súvis so vzájomnou polohou Slnka a Zeme 
počas roka a s distribúciou svetla a tepla. 

+ téma nižšieho kola  

kat. F – 6. - 7. roč. ZŠ, 1. - 2. OG 

Bezlesnatá krajina 
Anotácia: savany, púšte, stepi, tundry – ich charakteristika, 
geografické špecifiká, priestorové rozšírenie, rastlinstvo, 
živočíšstvo, pôdy, klimatické podmienky, hospodárske využitie. 

+ téma nižšieho kola  
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kat. E – 8. - 9. roč. ZŠ, 3. - 4. OG 

Nerastné suroviny a priemysel SR 
Anotácia: miesta zásob, ťažby a spracovania nerastných 
surovín, priemyselná výroba v SR, najvýznamnejšie odvetvia, 
najznámejšie výrobné prevádzky a podniky, ich lokalizácia 
(napríklad automobilové závody Volkswagen v Bratislave, 
rafinéria Slovnaft v Bratislave, elektráreň Gabčíkovo, cukrovary 
Trenčianska Teplá a Sereď, a pod.). 

+ téma nižšieho kola 

Krajské kolo (kat. E, F) 20. 4. 2016 – témy: 

kat. F – 6. - 7. roč. ZŠ, 1. - 2. OG 

Tichomorie 
Anotácia: Tichý oceán, jeho rozloha, poloha a geografické 
špecifiká, moria, morské prúdy, reliéf dna (panvy, priekopy), 
ostrovy a súostrovia, hospodárske využitie. 

+ témy nižších kôl 

kat. E – 8. - 9. roč. ZŠ, 3. - 4. OG 

Štáty V4 
Anotácia: regionálna geografia štátov, charakteristika a história 
vzniku zoskupenia, geografické špecifiká s dôrazom na 
hospodárstvo, infraštruktúru a cezhraničnú spoluprácu, aktuálne 
predsedníctvo zoskupenia. 

+ témy nižších kôl 

 

Celoštátne kolo (kat. E) 13. – 14. 5. 2016 – témy: 

kat. E – 8. - 9. roč. ZŠ, 3. - 4. OG 

Balkánsky polostrov 
Anotácia: prírodné podmienky, štáty, ich obyvateľstvo 
a hospodárstvo, aktuálne dianie a súčasné najväčšie problémy 
(utečenecká kríza, hrozba bankrotu v Grécku, neuznané Kosovo, 
atď.). 

+ témy nižších kôl 

Učitelia geografie na základných školách a osemročných gymnáziách sa od budúceho ročníka GO môžu 
spolupodieľať na príprave tém pre jednotlivé kolá a kategórie súťaže. Návrhy tém vrátane krátkej anotácie 
môžu zasielať na adresy novakova@fns.uniba.sk a hkramarekova@ukf.sk do 31. 5. 2016.  

Literatúra* pre prípravu žiakov na test teoretickej a praktickej časti: 

Ružek, I. a kol. 2009. Geografia pre 5. ročník základných škôl. VKÚ Harmanec, a.s. 
Likavský, P. a kol. 2009. Geografia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 
VKÚ Harmanec, a.s.  
Tolmáči, L. a kol. 2010. Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 
VKÚ Harmanec, a.s.  
Ružek, I., Likavský, P. 2011. Geografia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným 
štúdiom. VKÚ Harmanec, a.s.  
Tolmáči, L. a kol. 2012. Geografia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Orbis Pictus 
Istropolitana, Bratislava. (resp. www.e-aktovka.sk). 

*Na prípravu nebudú stačiť len vyššie uvedené učebnice, pripravovať sa je potrebné aj z inej vhodnej 
(doplnkovej) literatúry, ktorej je v súčasnosti na trhu, v knižniciach a na internete dostatok.  

Otázky v testoch praktickej časti jednotlivých kategórií sú pripravené s pomocou atlasov: 

Školský atlas sveta. 2011. Harmanec: VKÚ (slovenské vydanie). 
Čeman, R. 2010. Geografický atlas Slovenská republika. Bratislava: MAPA Slovakia Plus, s.r.o. 

Povolené pomôcky pri vypracovávaní testov:  

Pravítko s ryskou, pravítko dlhé, uhlomer, pero, ceruzka, guma, kružidlo, kalkulačka, jazykový slovník, 
odporúčané atlasy. 

Odporúčame, aby si súťažiaci všetkých kategórií priniesli na súťaž obidva vyššie uvedené atlasy, ktoré budú 
použité pri príprave otázok v praktickej časti testu. 

mailto:novakova@fns.uniba.sk
mailto:hkramarekova@ukf.sk
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Literatúra pre testové otázky monotematického celku – prírodné zdroje (nerastné suroviny a energie): 

5., 6. a 7. ročník ZŠ a 1. a 2. roč. OG:  

1. Varleyová, C., Milesová, L. 2004. Zemepisná encyklopédia. Bratislava: Mladé letá. 2. vyd., str. 72-75.  
2. Kele, F., Mariot. P. 1998. Zem okolo nás. Bratislava: SPN, s. 151-156. 
3. Planéta Zem. 1997. Planéta Zem. Time-Life Encyklopédia školáka. Bratislava: Slovart, s. 70-71, 88-89, 102-

103. 
4. Tolmáči, L. a kol. 2007. Zemepis 5. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana. 
5. Tolmáči, L. a kol. 1998. Geografia pre 1. roč. OG. Bratislava: Typografia Typoset.  

8. a 9. ročník ZŠ, 3. a 4. roč. OG:  

1. Kele, F., Mariot. P. 1998. Zem okolo nás. Bratislava: SPN, s. 151-156. 
2. Guinessova encyklopédia. 1992. Bratislava: Mladé letá, s. 304–321. 
3. Tolmáči, L. a kol. 2006. Zemepis 9. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, spol. s.r.o. 
4. Tolmáči, L. a kol. 2000. Geografia – sekunda. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, spol. s.r.o. 
5. Tolmáči, L. a kol. 2001. Geografia – tercia. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, spol. s.r.o. 
6. Tolmáči, L. a kol. 2002. Geografia – kvarta. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, spol. s.r.o. 
7.* IEA – International Energy Agency. 2015. Dostupné na: http://www.iea.org/ 

Statistics – Energy indicators – Energy Atlas.  
8.* USGS Mineral Resources Program. 2015. Dostupné na: http://mrdata.usgs.gov/  

Data and Information – Mineral Resources Online Spatial Data – Topical Index – Map interfaces 
showing multiple data sets – Global – Major deposits. 

*Týka sa iba krajského a celoštátneho kola GO. Zamerať sa na informácie uvedené na mapách a v grafoch. 

Záverečné ustanovenia: 

Organizátor je povinný najmenej 10 dní pred súťažou oznámiť účastníkom miesto, dátum, čas 
a podmienky súťažného kola. Výsledkovú listinu nižšieho kola je organizátor kola povinný do 7 dní zaslať 
organizátorovi vyššieho kola. Výsledková listina má obsahovať nasledujúce údaje: meno a priezvisko 
súťažiaceho, ročník ZŠ alebo OG, meno učiteľa, ktorý zodpovedá za prípravu žiaka na GO, počet bodov 
dosiahnutý v jednotlivých častiach testu (monotematická časť, teoretická časť, praktická časť, v prípade 
školských a okresných kôl aj časť o miestnej krajine), celkový počet dosiahnutých bodov, umiestnenie, 
informáciu o úspešnosti/neúspešnosti riešiteľa v danom kole. 

Tieto Metodicko-organizačné pokyny sú nadradené Organizačnému poriadku Geografickej olympiády 
z 1. 9. 2010. 

Adresár krajských komisií GO pre ZŠ a OG: 

1. Bratislavský kraj – Mgr. Eva Džupinová, PhD., podpredsedníčka KK GO  
Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, Mlynská dolina, CH1-B1 č. 5, 842 15 Bratislava  
+421 2 602 96 161, dzupinovae@gmail.com  

2. Trnavský kraj – RNDr. František Klotton, podpredseda KK GO  
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30, 917 01 Trnava  
+421 33 557 14 12, f.klotton@centrum.sk  

3. Trenčiansky kraj – RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., predsedníčka KK GO 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra  
+421 37 640 86 38, hkramarekova@ukf.sk  

4. Nitriansky kraj – doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc., predsedníčka KK GO  
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra  
+421 37 640 86 36, adubcova@ukf.sk  

5. Banskobystrický kraj – RNDr. Martina Škodová, PhD., predsedníčka KK GO  
Katedra geografie a krajinnej ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica  
+421 48 446 73 03, martina.skodova@umb.sk  

http://www.iea.org/
http://mrdata.usgs.gov/
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6. Žilinský kraj – Mgr. Marián Oberta, podpredseda KK GO  
Základná škola SNP, Mládeže 289, 013 24 Strečno  
+421 41 569 73 58, zsstrecno@gmail.com  

7. Prešovský kraj – Mgr. Martina Zverková, PhD., podpredsedníčka KK GO  
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV PU, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov  
+421 51 757 09 34, tobtin@unipo.sk  

8. Košický kraj – RNDr. Stela Csachová, PhD., podpredsedníčka KK GO  
Ústav geografie PV UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice  
+421 55 234 22 55, stela.csachova@upjs.sk  

Adresár autorského kolektívu GO pre ZŠ a OG:  

Mgr. Gabriela Nováková, PhD., vedúca autorského kolektívu  
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina,  
B1-č. 309c, 842 15 Bratislava 
+421 2 602 96 161, novakova@fns.uniba.sk  

Mgr. Eva Džupinová, PhD.  
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina,  
Ch1-B1 č. 5, 842 15 Bratislava  
+421 2 602 96 161, dzupinovae@gmail.com 

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra  
+421 37 640 86 38, hkramarekova@ukf.sk 

doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra  
+421 37 640 86 36, adubcova@ukf.sk 
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