
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

39. ročník, školský rok 2010/2011 

Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

 
Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

Škola a trieda: ............................................................................................................................... 

Počet bodov: .............................. 

 

1. Napíš názvy štátov, v ktorých ležia miesta s týmito súradnicami: 

a) 100º z.g.d, 20º s.g.š.  .........................................................  

b) 0º g.d., 10º s.g.š.  ......................................................... 

c) 140º v.g.d., 40º s.g.š. ......................................................... 

d) 50º v.g.d., 15º j.g.š.  .......................................................... 

e) 70º z.g.d., 50º  j.g.š.  ......................................................... 

 

2. Na mape Strednej Európy v mierke 1:20 000 000 je Bratislava vzdialená od mesta Bern 3,7 cm. 

Aká je ich priama vzdušná vzdialenosť? ................................. km.  

 

3. Na mape Severného ľadového oceánu vyhľadaj najsevernejšie ležiacu kanadskú polárnu 

výskumnú stanicu. Nazýva sa ................................... a leží na ............................................ ostrove. 

Tento ostrov je súčasťou súostrovia, ktoré sa nazýva ......................................................................... 

..................................................... . Ako ďaleko je spomínaná polárna stanica od severného 

zemského pólu?  ........................... km. 

4. Panoramatický prierez ukazuje obraz krajiny v páse naprieč severoamerickým kontinentom pozdĺž 

40–tej rovnobežky medzi Tichým a Atlantickým oceánom. Pomocou atlasu sveta v smere od 

západu na východ doplň názvy pohorí, riek a nížin označených na priereze číslami: 

1. Pohorie .............................................................. 2. ............................................................... panva 

3. Pohorie .............................................................. 4. ............................................................... nížina 

5. Ľavostranný prítok rieky Mississippi  .............................................................................................  

6. Pohorie ..............................................................  7. ...............................................................nížina  

 

 



5. Poznávajme cesty a námorné trasy slávnych cestovateľov a moreplavcov: 

a) James ................................. objavoval Austráliu a Oceániu. Sú po ňom pomenované ostrovy 

pozdĺž 160º z.g.d. a 10º-20º j.g.š. patriace štátu .................................................................. . 

b) Viking Leif Erikkson sa okolo r. 1000 plavil na tri ostrovy: Na .......................................... 

s dnešným hlavným mestom Reykjavík, ku ............................................... - najväčšiemu ostrovu 

sveta patriacemu Dánsku a ku ostrovu ................................................, ktorý sa nachádza 

juhovýchodným smerom od polostrova Labrador a je v súčasnosti známy prístavom St. John´s. 

c) Francis ...................................... bol korzár v službách anglickej kráľovnej. Bol prvým 

Angličanom, ktorého výprava oboplávala Zem. Je po ňom pomenovaný prieliv medzi Južnou 

Amerikou a Antarktídou.   

d) ............................................. prieliv medzi Punta Arenas a ostrovom ............................................ 

je pomenovaný podľa prvého moreplavca, ktorého posádka oboplávala Zem, hoci on zahynul 

v bitke na Filipínach.   

6. Vypočítaj s presnosťou na celé stupne: 

a) rozdiel zemepisných šírok medzi mestami New Orleans a Philadelphia:   ..............°, 

b) rozdiel zemepisných šírok medzi mestami Colón (Panama) a Winnipeg:   ..............°, 

c) rozdiel zemepisných dĺžok medzi mestami Manaus a Mérida (Mexiko):   ..............°, 

d) rozdiel zemepisných dĺžok medzi mestami Santo Domingo a Memphis:   ..............°. 

7. Lojzo a Stano sú malí cestovatelia, ktorí radi vymýšľajú rôzne trasy v okolí ich školy. Pre svojich 

kamarátov nedávno vymysleli novú trasu. Narysuj túto trasu do nasledujúceho plánu (S=sever, 

J=juh, V=východ, Z=západ):  

„Z bodu A nakresli líniu na S vo vzdialenosti 200 m do bodu B. Ďalej veď úsečku na V 100 m do 

bodu C. Z bodu C kresli líniu 150 m na S do bodu D. Z bodu D veď úsečku na V 250 m do bodu E 

a odtiaľ na J 350 m do bodu F. Bod F spoj s bodom A“. 

Akú dĺžku v skutočnosti má priama línia medzi bodmi A a F?  .............................. m 
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