
Geografická olympiáda pre stredné školy, školský rok 2010/2011 
Podrobná informácia o novej kategórii Z  

 
 
GO bude mať v školskom roku 2010/2011 dve formy: 

1. klasickú (samostatná práca + test), doteraz uskutočňovanú, 
2. testovú (len riešenie testov), novo zavedenú. 

Súťaţí sa v troch kolách - v školskom, v krajskom a v celoštátnom. 

1. Pri klasickej forme sa na pravidlách súťaţe mení len písanie testu, ktorý je pre všetkých súťaţiacich 
rovnaký.  

2. Pre kategóriu Z – testová forma: 

Školské kolo jeden test – čas trvania 35 min. 
Školské kolo GO sa uskutoční dňa 4. 2. 2011 o 15:00 h. Na portáli www.mapaslovakia.sk sprístupní 
test, ktorý súťažiaci musia online vyplniť do 15:35 h.  

Pred vyplnením testu je potrebné uviesť: 
Priezvisko a meno žiaka, 
presnú adresu školy a ročník. 

Pri vypracovaní testu v školskom kole kategórie Z možno použiť akékoľvek pomôcky aj 
literatúru. Cudzia pomoc je zakázaná (každý vypĺňa test samostatne). 

Na e-mailové adresy go@mapaslovakia.sk alebo roman.lehotsky@iuventa.sk možno posielať 
otázky súvisiace s Geografickou olympiádou. Dôležité odpovede budú zverejnené na portáli 
www.mapaslovakia.sk.  

Ţiaci postupujú do krajského kola na základe úspešnosti riešenia testu (určí ich SK GO). 

Krajské kolo: jeden test – čas trvania 45 min. Postupujú 2 súťaţiaci s najlepším skóre bodov 
z kaţdého kraja.  

Celoštátne kolo: tri testy (vedomostný test 60 min., multimediálny test 30 min. a praktický test 120 
min). 

Pre všetky ročníky gymnázií a stredných odborných škôl sa pripravuje jeden typ testu. 

Po obsahovej stránke otázky a úlohy testov vychádzajú z učebných osnov, učebníc geografie pre 
gymnáziá a stredné odborné školy, atlasov a publikácií uvedených v zozname odporúčanej literatúry.  

Riešenie testov si vyţaduje od ţiakov vysvetlenie príčin vzniku určitých javov, ich vzájomných vzťahov 
a súvislostí, schopnosť samostatného logického myslenia, rozhodovania a tvorenia záverov a to na 
základe nadobudnutých vedomostí a pouţitím dokumentačného, štatistického či grafického materiálu. 
 
Odporúčaná literatúra pre testy na Geografickú olympiádu 
 
Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008 
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009 
Lauko. V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 
2004 
Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová Encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, Bratislava 2010 
Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas – Svet, Mapa Slovakia, Bratislava 2010 
Čeman, R.: Geografický atlas – Slovenská republika, Mapa Slovakia, Bratislava 2010 
Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava 2009 
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