
Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
39. ročník, školský rok 2010/2011 

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (8. ročník) a OG (3. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

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

 
1. V archíve Trenčianskeho hradu sa našla stará listina zo 14. storočia, v ktorej Matúš Čák opisuje, 

ako nájsť hradný poklad. Údajne by mal byť ukrytý pod jednou dlaždicou v miestnosti, ktorej 
podlaha pripomína šachovnicu. Matúš Čák polohu pokladu zašifroval – do listiny uviedol 
označenie tej správnej dlaždice pomocou písmena a čísla, podobne ako bývajú označené políčka 
na šachovnici. Žiaľ, táto časť listiny bola nečitateľná. Na nasledujúcom obrázku je zobrazený 
nákres podlahy miestnosti s pokladom. Dlaždice majú tvar štvorca s dĺžkou strany 50 cm. Kastelán 
hradu sa rozhodol, že sa poklad pokúsi nájsť náhodným spôsobom. Najprv nadvihol dlaždicu, 
ktorá sa nachádzala pod azimutom 45° vo vzdialenosti 150 cm od stredu dlaždice A1, ale poklad 
pod ňou nenašiel. Zo stredu nadvihnutej dlaždice odmeral 200 cm pod azimutom 100° a nadvihol 
ďalšiu dlaždicu, ale poklad sa ani pod ňou nenachádzal. Zo stredu tejto dlaždice sa presunul o 325 
cm pod azimutom 320° a nadvihol ďalšiu dlaždicu. Tento raz mal šťastie a poklad našiel. Zakresli 
do nasledujúceho obrázka presuny kastelána po miestnosti. V akej mierke je tvoj nákres? 1: .......... 
Ktoré tri dlaždice kastelán nadvihol? Uveď ich po poradí: ..........., .............., ............. . 
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Pod akým azimutom a v akej vzdialenosti od stredu dlaždice A1 sa nachádzal stred dlaždice, pod 
ktorou bol poklad ukrytý? .............. cm, .............. °.  

2. Stredoveká arabská geografická literatúra patrila medzi najlepšie vo svojej dobe. Zemepisec Abú 
al-Idrísí, ktorý žil v 12. storočí, vo svojej práci spomína napríklad mesto Búzana, ktorého 
zemepisné súradnice sú 48° 08´severnej šírky a 17° 06´ východnej dĺžky. Ako nazývame toto 
mesto my? .................................  
Ďalšou známou osobnosťou je Abú Abdalláh ibn Battúta, ktorý žil v 14. storočí, a preslávil sa ako 
veľký cestovateľ. Narodil sa v meste Tanger, ktoré sa dnes nachádza v štáte 
........................................... . Na svojich cestách prešiel vzdialenosť trikrát väčšiu ako je obvod 



Zeme. Spoznával miesta na viacerých svetadieloch. Vo svojich pamätiach spomína napríklad 
osadu Jathrib v Ázii, ktorej zemepisné súradnice sú 24° severnej šírky a 39° východnej dĺžky 
alebo mesto Fustát v Afrike, ktorého zemepisné súradnice sú 30° severnej šírky a 31° východnej 
dĺžky. Ako sa tieto mestá nazývajú dnes? ........................................... a .......................................... . 

3. Vyhľadaj v atlase mapu USA a do nasledujúcej doplňovačky vpíš názvy šiestich štátov, ktoré 
k USA patria. Pomôžu ti predtlačené písmená. Vo vyznačenom stĺpci vznikne názov ďalšieho 
štátu. Je to _ _ _ _ _ _ . 
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a) Polovica z doplnených štátov má časť svojich hraníc tvorenú najvodnatejšou riekou v USA. 

Vypíš ich: ..................................................................................................................................... 

b) Aká je priama vzdušná vzdialenosť medzi hlavnými mestami prvého a posledného doplneného 

štátu? .................................... km 

c) Urči zemepisné súradnice hlavého mesta štátu z vyznačeného stĺpca: 

.............°  03´ severnej šírky; .............° 41´ západnej dĺžky. 

4. Pozorne si prezri nasledujúci výrez z topografickej mapy. 

 

5. Janka často cestuje s rodičmi po Slovensku. Pred odchodom si vždy pozrie mapu, aby vedela, 
ktoré sedadlo si má v aute vybrať, aby počas cesty videla niečo zaujímavé. Druhé sedadlo 
prenechá malej sestre, ktorá väčšinu cesty prespí.  

a) Na ktoré sedadlo v aute si Janka musí sadnúť, aby mala čo najlepší výhľad na Kriváň, ak 
cestujú po diaľnici D1 z Východnej do Svitu?  

A. na sedadlo priamo za vodičom  B. na sedadlo za spolujazdcom vodiča 



b)  Ktorý hrad môže Janka zreteľne vidieť, ak sedí na sedadle za vodičom počas cesty po diaľnici 
D1 z Trenčína do Piešťan?   

A. Oponický   B. Tematín  C. Čachtice  D. Vršatec  

c)  Čo Janka určite neuvidí, ak bude cestovať po hlavnej ceste zo Spišskej Belej do Bardejova cez 
Starú Ľubovňu? 

 A. mestskú pamiatkovú rezerváciu   C. vrch Minčol 
B. hrad Plaveč      D. rieku Dunajec 

d) Keď sa Janka nudí, počíta železničné priecestia, cez ktoré počas cesty prejdú. Koľko ich 

napočítala na ceste zo Svidníka do Giraltoviec? ............................................. 
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