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

Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (9. ročník) a OG (4. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

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

 
1. Deti z letného tábora si urobili výlet na Trenčiansky hrad. Kastelán hradu pre ne pripravil 

zaujímavú súťaž. Porozprával im, že 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. Deti mali 
poklad nájsť. Každý však mohol nadvihnúť iba jednu dlaždicu. Nákres podlahy je na 
nasledujúcom obrázku. Dlaždice majú tvar štvorca s dĺžkou strany 50 cm. Poklad bol ukrytý pod 
stredom dlaždice C6. Pod akým azimutom a ako ďaleko sa poklad nachádzal od nasledujúcich 
hľadačov? (Odpovede hľadaj pomocou rysovania a merania, nie výpočtom pomocou Pytagorovej 
vety.) 

a) Adam stál v strede dlaždice A8:    .............................° ............................. cm 

b) Boris stál v strede dlaždice H1:    .............................° ............................. cm 

c) Cyril sa nachádzal v strede dlaždice H7:   .............................° ............................. cm 

d) Daniela vychádzala zo stredu dlaždice A1:  .............................° ............................. cm 
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e) Na ktorej dlaždici stála Jarka, ak sa poklad nachádzal od nej smerom priamo na juh vo 

vzdialenosti 100 cm? .............................. 
f) Na ktorej dlaždici stála Kamila, ak by poklad musela hľadať pod azimutom 76° vo 

vzdialenosti 225 cm od miesta, kde stála?  .............................. 
g) V akej mierke je nakreslený náčrt miestnosti? 1: .................... 



2. V nasledujúcej doplňovačke sú ukryté názvy niektorých ostrovov patriacich k súostroviu Malé 
Sundy. Odhaľ ich: 

a) _ _ o _ e _  b) _ u _ _ a  c) _ o _ _ o _  d) _ u _ _ a _ a 

Teraz odpovedz na nasledujúce otázky: 

e) Ktorý z uvedených ostrovov má najvyššiu hustotu zaľudnenia? ....................................... 

f) Koľko mm zrážok ročne spadne na povrch uvedených ostrovov? (zakrúžkuj) 

menej 1000 mm 1000 až 1500 mm od 1500 do 2000 mm   viac ako 2000 mm 

g) Aká je priemerná ročná teplota vzduchu na uvedených ostrovoch? (zakrúžkuj) 

10 až 15°C 16 až 20°C  20 až 25°C  26 až 30°C   viac ako 30°C 

h) Aký čas a aký dátum je na ľubovoľnom z uvedených ostrovov, ak v Honolulu je práve 5,00 
hod. 1. apríla 2011?  ................... hod. dňa ........................ 2011 

3. Pozorne si prezri nasledujúci výrez z topografickej mapy. Predstav si, že stojíš na najvyššom 
mieste zobrazeného územia. 

 

a) Na výreze sú zobrazené dve sedlá. Ktoré z nich (z tvojho pohľadu) je vyššie položené?  

  severovýchodné   východné obidve sedlá sú približne v rovnakej výške 

b) Ktoré z nasledujúcich čísel zodpovedá nadmorskej výške tvojho stanovišťa?  

  567  535  602  573  561 

c) Ktorú trasu by si poradil na výstup tvojmu starému otcovi, aby k vrcholu vyššieho kopca 
stúpal po svahu s čo najmiernejším sklonom?    

východný svah  južný svah juhozápadný svah severný svah západný svah 

d) Keby si na vrchole kopca rozložil oheň, ktorým smerom by unikal dym, ak by práve fúkal 
juhozápadný vietor? (Smer naznač v obrázku šípkou z vrcholu kopca.) 

e) Koľko výškových metrov musí prekonať tvoj kamarát na ceste k tebe, ak stojí na mieste 

označenom čiernym štvorčekom? ................. m 

f) Pod akým azimutom bude postupovať, ak pôjde priamo k tebe? ..................° 

g) Na juhovýchodnom svahu vyššieho kopca je vinica. Zaznač tento fakt do nákresu pomocou 
príslušného symbolu. 

h) Aká je nadmorská výška najnižšie položeného miesta zobrazeného územia? .............. m 

i) Ku kóte na vrchole nižšieho kopca doplň jeho možnú nadmorskú výšku. Stačí uviesť jednu 
možnú hodnotu.  ................. m  

j) Aká je vzdialenosť vrcholov oboch kopcov, ak mierka mapy je 1: 7500? ............. m 

 



4. Nájdi na vhodnej mape bod so zemepisnými súradnicami 20˚ 15´ severnej šírky a 55˚ 0´ západnej 

dĺžky. Je to miesto v ............................................. oceáne. Napíš názvy štátov, do ktorých by si sa 

dostal, keby si sa plavil priamo na:  

a) západ  ..............................................  c) sever  ............................................. 

b) východ   ..............................................  d) juh   ............................................. 

5. Doplň nasledujúcu tabuľku obsahujúcu informácie o troch slovenských obciach. 

názov obce okres kraj 

Dlhá nad Oravou ............................................. Žilinský 

Dlhá nad ................................... .............................................. Nitriansky 

Dlhá nad ................................... Čadca ......................................... 
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