
Obvodné 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) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

1. *Deti po návrate z prázdnin chystali výstavu zaujímavých fotografií miest, ktoré navštívili. Pripravili tri 
panely s názvami Savany, Púšte, Stepi, na ktoré pripli najkrajšie fotografie. Názvy niektorých fotografií 
sa im však trochu poplietli. Priraď písmená označujúce nasledujúce názvy fotografií k správnemu 
panelu:  

A:  Lev oddychuje pod akáciou.   D: Napájadlo zebier a antilop.  
B: Austrálske kengury.    E: Trávnaté „more“ v prérii. 
C: Vádí.     F: Stádo bizónov. 

Panel Savany:  ......................................... 
Panel Púšte: ......................................... 
Panel Stepi:  .......................................... 

2. *Z nasledujúcich pôdnych typov vyber dva typické pre subtropické krajiny a dva typické pre stepi. 
Vyberaj z:  

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

a) Pre subtropické krajiny sú typické ......................................... a ............................................... . 

b) Pre stepi sú typické .......................................................... a .............................................. . 

3. Cez letné prázdniny sa na kurze slovenského jazyka pre pokročilých v Bratislave stretli piati študenti 
z rôznych krajín strednej Európy. Na prvej hodine dostali úlohu krátko predstaviť krajinu, z ktorej do 
Bratislavy pricestovali.  

Adam povedal: „Moja krajina patrí k alpským štátom. Sme bankovou veľmocou.“ 
Bernard povedal: „Sme nížinatá krajina, v ktorej až pätina obyvateľov žije v hlavnom meste.“ 
Carl hovoril: „Patríme k hospodársky najsilnejším a počtom obyvateľov najväčším štátom Európy.  
David vravel: „Moja krajina je veľmi rozľahlá, na severe ju obmýva more. Väčšina obyvateľov je 

katolíckeho vierovyznania.“ 
Eduard povedal: „Moja krajina má odmietavý postoj k jadrovým elektrárňam. Naše a vaše hlavné mesto 

sú spojené tou istou riekou.“ 

Urči, z ktorej krajiny pochádza:  

a) Adam   ........................................................... 

b) Bernard   ........................................................... 

c) Carl  ........................................................... 

d) David  ........................................................... 

e) Eduard  ........................................................... 

Odpovedz na nasledujúce otázky: 

f) Ktorý z chlapcov žije vo Vroclavi?      .................................... 

g) Ktorý z chlapcov sa na juhu svojej krajiny dohovorí po taliansky?  .................................... 

h) Ktorý z chlapcov nie je občanom Európskej únie?    .................................... 

i) Ktorí dvaja chlapci vo svojej krajine nepoužívajú na dorozumievanie nemecký jazyk? 

.............................................................. a ........................................................... 



4. Zakrúžkuj správnu odpoveď na nasledujúce otázky: 

a) V ktorom z nasledujúcich európskych miest večer zapadá Slnko najskôr?  
Varšava Viedeň Berlín Paríž  Londýn 

b) V ktorom z nasledujúcich miest sveta majú v deň zimného slnovratu 22. decembra najkratší deň 
a najdlhšiu noc?  
Bergen v Nórsku Tours vo Francúzsku Mombasa v Keni Ballarat v Austrálii 

c) Mestá Nové Zámky a Topoľčany ležia na tom istom poludníku. Aký časový rozdiel je medzi 
okamihom východu Slnka v týchto mestách 23. septembra?  
0 minút približne 5 minút približne 10 minút približne 20 minút 1 hodinu 

5. Zo slabík v nasledujúcom rébuse zostav názvy štyroch geografických objektov Európy.  

pic di re pe  a) pohorie: ...................................................................... 

ta A ké Vl  b) jazero: ....................................................................... 

ny sky Škan Kas  c) rieka: ......................................................................... 

va mo ni náv  d) polostrov: .................................................................. 

V nasledujúcich tvrdeniach, ktoré sa týkajú pojmov z rébusu, zakrúžkuj správnu odpoveď: 

e) K úmoriu ktorého mora patrí povodie rieky z rébusu? 
Čierneho Severného  Baltského  Jadranského 

f) V akom podnebnom pásme leží pohorie z rébusu? 
v subtropickom v miernom oceánskom v miernom pevninskom v studenom 

g) Ktorá z nasledujúcich riek sa vlieva do jazera z rébusu? 
  Dneper  Dunaj   Volga   Pečora 

h) Ktorý z nasledujúcich objektov sa nedotýka polostrova z rébusu? 
 Botnický záliv  Barentsovo more nultý poludník   60. rovnobežka 

6. Zostav správne trojice: 

A. mys Nordkinn  I. Španielsko   1. 36° severnej šírky 
B. mys Marroqui  II. Nórsko   2. 9° západnej dĺžky 
C. pohorie Ural   III. Rusko   3. 71° severnej šírky 
D. mys Roca   IV. Portugalsko   4. 66° východnej dĺžky 

Správne trojice: A - ...... - ......., B - ....... - ......, C - ...... - ......., D - ...... - ...... 

7. Doplň do nasledujúcich viet správne číslovky. Vyberaj z:   

1 2 3 4 5 7 10 15 

a) Slovenská republika susedí s ............ štátmi. 
b) Európa je rozlohou ........ . najmenší svetadiel. 
c) Mont Blanc má výšku viac ako ........ tisíc metrov nad morom. 
d) V súčasnosti má Európa viac ako .....00 miliónov obyvateľov. 

8. Doplň znamienko > alebo < do nasledujúcich porovnaní: 

a) priemerná januárová teplota vzduchu v Londýne  priemerná januárová teplota vzduchu v Bratislave 

b)  rozloha ostrova Sicília  rozloha ostrova Island 

c) vzdialenosť z Bratislavy k Jadranskému moru  vzdialenosť z Bratislavy k Baltskému moru 

d) dĺžka rieky Rýn  dĺžka rieky Dunaj 

e) rozloha lesov na Slovensku  rozloha ornej pôdy na Slovensku  

f) hustota zaľudnenia Európy  hustota zaľudnenia Slovenska 

g) ročný úhrn zrážok v Bratislave  ročný úhrn zrážok v Ríme 
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