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

Písomný test pre kategóriu F – OG (3. ročník)  
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

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

 
1. *Z nasledujúcich písmen zostav názvy aspoň šiestich európskych, ázijských alebo afrických 

veľtokov. Každú spoluhlásku môžeš v jednom názve použiť iba raz. Samohlásky a dvojhlásky 
môžeš používať a dopĺňať v ľubovoľnom počte.   

C L R D S N 

 ......................................  .......................................... ........................................ 

......................................  ......................................... ........................................ 

2. *V nasledujúcich riadkoch sú vždy tri pojmy, ktoré nejako súvisia s objektom opísaným 
v zátvorke. O aký objekt ide? Napíš jeho názov na voľné miesto na konci riadka. V každom riadku 
je zároveň jeden výraz, ktorý s ostatnými nesúvisí. Nájdi ho a vyčiarkni. 

a) Rusko, Novosibirsk, Oľchon, Angara (najhlbšie na svete) .......................................... 

b) Asuán, Biely, Modrý, Ahaggar (najdlhší) ............................................ 

c) Kinshasa, Lualaba, rovník, Gabon (najvodnatejší na čiernom kontinente) .................................. 

d) magnetický pól, Amundsen, pól nedostupnosti, 89. rovnobežka (najväčšia plocha ľadu) 

.............................................. 

e) Volga, Baku, Irán, Dardanely (najväčšie bezodtokové) ..................................................... 

3. *Doplň do nasledujúceho textu mená bádateľov, ktorí sa zaslúžili o spoznávanie vodného sveta. 
Vyberaj z:  

J. Piccard, A. Siebe, E. Halley, D. Walsh, J. Cousteau, F. Nansen, G. Challenger, R. Boyle 

a) Nórsky bádateľ .................................................... vynašiel zariadenie na odber vody z veľkej 

hĺbky. Preslávil sa aj ako cestovateľ po polárnych krajinách. V roku 1922 bol ocenený 

Nobelovou cenou za mier. Je po ňom pomenovaná panva v najmenšom oceáne i ostrov 

v Arktíde.  

b) Najhlbšie miesto oceána je Mariánska priekopa. V roku 1960 do nej zostúpili Francúz 

.................................................. a Američan .................................................., ktorí sa 

v zariadení nazývanom batysféra spustili do hĺbky 10917 m.  

c) Akvalung je zariadenie, ktoré sa nazýva aj vodnými pľúcami. V 40-tych rokoch 20. storočia 

tento dýchací prístroj pre potápačov zostrojili E. Gagnan a ..................................................., 

ktorý sa preslávil ako objaviteľ, výskumník, ochranca prírody, fotograf a filmár. Velil 

výskumnej lodi Calypso – „plávajúcemu oceánografickému laboratóriu“.  



4. V nasledujúcom rébuse sa skrývajú názvy ôsmich geografických objektov. Odhalíš ich, ak si rébus 

prečítaš v smere pohybu hodinových ručičiek. 

 

a) Ktorý z nájdených pojmov je názvom polostrova? ......................................... 

b) Dva pojmy sú názvami hlavných miest. Vypíš ich a doplň k nim aj názov štátu.  

mesto .................................................. – štát ......................................................... 

mesto ................................................... – štát ......................................................... 

5. Na nasledujúcom obrázku sú znázornené veľké európske ostrovy. Nie je ťažko uhádnuť, ako sa 
nazývajú. Vieš však pomenovať mestá označené čiernymi štvorčekmi? Ak áno, vpíš ich názvy do 
nasledujúcej doplňovačky. Ako pomôcka ti budú slúžiť predtlačené písmená. Vo vyznačenom 
stĺpci doplňovačky je skrytý názov ďalšieho významného mesta. Je to mesto _ U _ _ I _ . Vyznač 
jeho polohu bodkou do mapy. 

 

6. Doplň áno alebo nie do prázdnych políčok nasledujúcej tabuľky podľa toho, či pre daný štát platia 
alebo neplatia charakteristiky uvedené v jej prvom stĺpci. 
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 Estónsko Kanada Austrália 
V mesiaci máj tu môžem zažiť polárny deň.    
Môžem tu ísť na prechádzku po savane.    
Zajtra tu uvidím vychádzať slnko nad severovýchodným obzorom.    



7. Deti z jednej základnej školy chystali referáty o štyroch štátoch sveta: Turecku, Azerbajdžane, 
Keni a Líbyi. Zhromaždili veľa článkov i fotografií a rozdelili ich podľa toho, ku ktorej krajine 
patrili. Priraď čísla zozbieraných článkov a fotografií k názvom štátov: 

1. Pobrežie Kaspického mora, 2. Prístav v Mombase, 3. Chrám božej múdrosti,  
4. Vojenský konflikt v Náhornom Karabachu, 5. Trhy v Tripolise, 6. Západ slnka nad Bosporom,  

7. Stráženie hraníc s Dagestanom, 8. Kto sú Kurdi?, 9. Plantáže  kávovníka,  
10. Nosorožce na úpätí Kilimandžára, 11. Oáza s palmami datľovými,  

12. Miesto, kadiaľ prechádza obratník. 

a) Turecko: .............................................   c) Keňa: ................................... 

b) Azerbajdžan: .....................................   d) Líbya: .................................... 
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