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

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) a OG (2. ročník) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

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

  

1. *Do vyplňovačky doplň správne výrazy a odhaľ tajničku vo vyznačených políčkach. 

          - druh borovice 
          - príslušník afrického kmeňa žijúceho v dažďovom lese 

          - step v Severnej Amerike 

          - hmyz podobný mravcovi, žijúci v tropickom pásme  

          - strom podobajúci sa dáždniku, typický pre savanu 

          - bylinožravec typický pre savanu 

          - svetadiel na ktorom nenájdeš púšť 

          - záhrada v púšti 

          - obyvateľ polárnych oblastí 

          - ihličnaté lesy na severe Ázie 
 

Tajnička: .....................................................  

a) S ktorým konkrétnym typom krajiny tento pojem súvisí? ..................................................   

b) Vymenuj aspoň dve zvieratá, ktoré majú v tomto prostredí svoj domov: ................................... 

........................................................................................................................................................ 
 
2. * Nasledujúce pôdne typy prideľ k typom krajiny, pre ktoré sú typické:  

žltozeme, gaštanové pôdy, červené pôdy, hnedé lesné pôdy, černozeme, škoricové pôdy 

a) Stepi: ..................................................................................................................................... 

b) Subtropické krajiny: ..............................................................................................................  

c) Savany: .................................................................................................................................. 

d) Lesy mierneho pásma: ........................................................................................................... 

 
3. V každom riadku zakrúžkuj jeden správny údaj: 

a) Pri severnej polárnej kružnici vanie vietor 
severný  západný  východný pasát 

b) V Levoči je Slnko na oblohe na poludnie najvyššie  
21.6.   22.12.  23.9.  21.3. 

c) Hornatina je územie s výškovými rozdielmi  
do 150 m do 300 m  do 600 m nad 600 m 

d) Pevninový prah sa nazýva aj 
panva  chrbát  priekopa šelf 

e) Afrika je v porovnaní s Európou 
     2-krát menšia 3-krát väčšia      3-krát menšia         5-krát väčšia 

 



4. Do štvorčekov doplň znamienko nerovnosti „>” alebo “<“. 
a) dĺžka rieky Ganga   dĺžka rieky Ob 
    

b) salinita Indického oceána   salinita Atlantického oceána   
    

c) množstvo zrážok v Kambodži v lete  množstvo zrážok v Kambodži v zime 
    

d) priemerná nadmorská výška Austrálie  priemerná nadmorská výška Antarktídy 
    

e) rozloha Slovenska  rozloha Cypru 
    

f) podiel obyvateľov Zeme hovoriacich   podiel obyvateľov Zeme hovoriacich  
 po rusky  po nemecky 

 

5. Z rozhádzaných písmen zostav názvy hlavných miest afrických štátov a ku každému doplň štát: 

a) T R A B A      .............................................. – štát: .............................................  

b) A K R A D      .............................................. – štát: ............................................. 

c) B A J A U      .............................................. – štát: ............................................. 

d) A K U S A L      .............................................. – štát: ............................................. 

e) V ktorom z týchto štátov by si sa mohol tešiť z pohľadu na jedny z najkrajších vodopádov 
na Zemi – Viktóriine vodopády? .............................................. 

f) Cez jeden z týchto štátov preteká rieka s rovnakým názvom ako je názov štátu. Vieš ako sa 
volá? ...................... 

g) V jednom z týchto štátov sa nachádza známe pohorie, ktorého názov súvisí s mapami. Vieš 
o ktoré pohorie ide? ............................................. 

h) Podľa jedného z odhalených miest sú pomenované aj legendárne preteky terénnych vozidiel 
a motocyklov. Vieš, ktoré je to mesto? .............................................. 

 
6. Na mape Ázie identifikuj a urči objekty:  

polostrovy a ostrovy: 
A - .......................................... 
B - .......................................... 
C - .......................................... 
D - .......................................... 

moria a zálivy: 
1 - .......................................... 
2 - .......................................... 
3 - .......................................... 
4 - .......................................... 

Na mape označ písmenom a šípkou:  
J - Juhočínske more 
P - Perzský záliv 
M - Malajský polostrov 

 

7. Nasledujúce pojmy rozdeľ do skupín podľa krajín, ku ktorým patria: 
Yucatán, tabak, tango, Patagónia, Veľké Antily, kaktusy 

a) Argentína:  .......................................................................................... 
b) Kuba:  .......................................................................................... 
c) Mexiko:  .......................................................................................... 
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