
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
40. ročník, školský rok 2011/2012 

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (8. ročník) a OG (3. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

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

1. Na nasledujúcom obrázku je znázornená mapa ostrova v mierke 1:25000. Na ostrove sú štyri usadlosti. 
Zmeraj azimuty pohybu poštára, ktorý roznáša po ostrove poštu v deň, keď mali poštu všetky štyri 
usadlosti. Poštár nosí poštu postupne od usadlosti 1 po usadlosť 4.  

 

Azimuty pohybu poštára: ..........° - ..........°- ............° -............° - ..........°- ...........°- ...........°. 

Aké vzdialenosti prekoná v skutočnosti poštár pri presune: 

a) od usadlosti 1 k usadlosti 2? ......................... m 

b) od usadlosti 2 k usadlosti 3? .......................... m 

c) od usadlosti 3 k usadlosti 4? .......................... m 

Ktorá strana usadlosti 1 bude najviac osvetlená slnečnými lúčmi dopoludnia v deň jarnej rovnodennosti 
za predpokladu, že ostrov leží na rovníku? Zakrúžkuj ju. 

2. Na začiatku každého riadku je uvedený názov štátu. Podčiarkni v každom riadku názvy tých objektov, 
ktoré sa na jeho území nachádzajú a vyčiarkni tie, ktoré sa na jeho území nenachádzajú.  

a) Japonsko:  IwatesaN KauNas KumamOto 

b) Kuba:   ColóN  KermÁn Ciego de Ávida 

c) Nemecko:  IskenDerun  DurÝnsko EIder  

Teraz zo zvýraznených písmen v podčiarknutých názvoch zostav geografický pojem, ktorým je názov 

jednej rozľahlej časti zemského povrchu. Je to _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ . 

3. Český spisovateľ Josef Formánek, zakladateľ geografického magazínu KOKTEJL, navštívil 
niekoľkokrát ostrov Siberut, ktorý mu veľmi prirástol k srdcu. Kniha s jeho poznatkami o tomto ostrove 
zaznamenala veľký úspech u čitateľov – predalo sa jej už viac ako 53 tisíc výtlačkov. Čo by si sa 
o ostrove Siberut v nej mohol dočítať?   

a) Ostrov Siberut je najväčším ostrovom v súostroví ............................................................ ostrovov, 

ktoré prináležia k štátu ................................................... .  

b) Jeho povrch pokrýva .................................................................................... (doplň vegetačné pásmo). 



c) Jozef Formánek cestoval z Prahy a po príchode na Siberut si musel hodinky posunúť o ........... hodín 

smerom do......................... .  

d) Pobrežie ostrova je vzdialené ..................... km od Sumatry a ..................... km od Prahy. 

e) Počas roka na ostrove Siberut možno zažiť ..................................... (doplň počet dní), keď stromy na 

poludnie nevrhajú tieň.  

f) Keby sme sa z najsevernejšieho bodu ostrova plavili priamo na západ, doplávali by sme do štátu 

....................................................... . Keby sme sa plavili pod azimutom 295°, dostali by sme sa do 

štátu .......................................................... . 

4. Janka cestovala s rodičmi autom z Plavnice do Malcova v Prešovskom kraji navštíviť starých rodičov. 
Čo uvidela počas cesty? Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. 

a) ruiny hradu:   ÁNO – NIE     

b) bukový les:   ÁNO – NIE  

c) tepelnú elektráreň:  ÁNO – NIE    

d) vrch Minčol:   ÁNO – NIE  

e) územie cudzieho štátu:  ÁNO – NIE   

f) mestské sídlo:  ÁNO – NIE 

g) rieku Poprad:   ÁNO – NIE    

h) železničnú trať:   ÁNO – NIE 

i) skanzen:    ÁNO – NIE 
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