
Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  

39. ročník, školský rok 2010/2011 

Písomný test pre kategóriu I – ZŠ (5. ročník)  
Praktická časť - úlohy 

 

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

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

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

 

1. Na orientáciu v teréne sa používajú turistické mapy, ktoré popisujú krajinu pomocou rôznych 

mapových znakov. Päť takýchto znakov je znázornených na nasledujúcom obrázku. Sú označené 

číslami 1 až 5. Vytvor z týchto pomiešaných znakov a ich názvov päť správnych dvojíc: 

znak       názov 

 

1. .................... _ .......................................................................    ZÁMOK 

2. .................... _ ....................................................................        SEDAČKOVÁ LANOVKA 

3. ................... _ ....................................................................    IHLIČNATÝ LES 

4. ................... _ ....................................................................    

5. ................... _ .....................................................................    

      ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT 

                                                                                                                                KOSTOL 

 

2. Šimon zakreslil Tomášovi plán trasy, ktorá ho privedie k ich tajnému pokladu. Zabudol však, že pri 

kreslení trasy použil do pripraveného plánu atrament, ktorý sa po 2 hodinách stal neviditeľný. 

Našťastie, súčasťou plánu bol aj nasledujúci popis trasy: „Ak sa chceš dostať k pokladu, prejdi 

z bodu A vzdialenosť 150 m na SV do bodu B. Ďalej pokračuj 200 m na V do bodu C. Z bodu C sa 

presuň 50 m na S do bodu D. Z bodu D prejdi posledných 150 m na SZ a si pri tajnom poklade“.  

Ako vyzeral Šimonov plán? 

 
3. Urči štáty a svetadiely, na území ktorých sa pretínajú tieto rovnobežky a poludníky: 

a) 10. rovnobežka na južnej pologuli a 50. poludník na západnej pologuli - 

štát ........................................... a svetadiel ............................................................. . 

b) 20. rovnobežka na severnej pologuli a 80. poludník na východnej pologuli -  

štát ........................................... a svetadiel ............................................................. . 

c) 30. rovnobežka na južnej pologuli a 130. poludník na východnej pologuli - 

štát ........................................... a svetadiel ............................................................. . 
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4. Doplň do nasledujúceho textu chýbajúce údaje.  

Princ Aladin si raz popoludní vytiahol zo skrine svoj zázračný lietajúci koberec, aby sa 

popozeral po svete. Z mesta Adana v krajine ……………………….., ktorú obmýva z juhu 

……………………………………………. more, vyštartoval o 15,00 hod. smerom do mesta Cali 

v krajine ………………………………. , ktorú zo západu obmýva ……………………… oceán. 

Let trval presne 5 hodín. Tam si hneď po prílete o ………… hod. vypil chutnú kávu. Počas cesty 

preletel cez ………… časových pásem. Po návrate domov sa rozhodol, že na ďalší deň si dopraje 

kvalitný zelený čaj. Ak vyrazí z domu o 8,00 hod., stihne popoludňajší čajový rituál o 15,00 hod. 

v meste Čiba v štáte ……………………. , ktoré obmýva ………… oceán.  

5. Doplň, ktoré moria spájajú tieto prielivy a prieplavy: 

a) Suezský prieplav spája ............................................... more a ........................................ more. 

b) Beringov prieliv spája ............................................... more a ........................................ more. 

6. Pomenuj písmenami zašifrované geografické názvy: 

a – ostrov ............................. d – štát ................................. g – prieliv .................................. 

b – rieka ............................... e – púšť ................................ h – pohorie ................................ 

c – mesto. ............................. f – more ................................  

 

 
 

7. Zisti, koľkokrát vyšší je Gerlachovský štít (2655 m) vo Vysokých Tatrách v porovnaní s najvyšším 

miestom Bodvianskej pahorkatiny, ktorým je Mušinka (531 m). 

 

Gerlachovský štít je v porovnaní s najvyšším miestom Bodvianskej pahorkatiny  ............... krát vyšší. 
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