
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 
41. ročník, školský rok 2012/2013 

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

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

 
 
1. Nasledujúce pojmy roztrieď podľa štátov, ku ktorým patria.  

monzún, Kura,  diamanty, Zagros, francúzština, ropovod, Bantuovia,  kresťanstvo, Negros  

Azerbajdžan: ...................................................................................................................................... 

Filipíny: .............................................................................................................................................. 

Konžská demokratická republika: ...................................................................................................... 

a) Jeden z pojmov zostal nezaradený. Ktorý? ..................................................... 

b) Ku ktorému štátu patrí? ...........................................  

 

2. V Petrohrade sa tento rok uskutoční stretnutie najlepších riešiteľov geografickej olympiády 
z celého sveta, medzi ktorými nebudú chýbať ani zástupcovia Slovenska.  

a) Urči súradnice dejiska medzinárodnej geografickej olympiády:  ............. ˚ 56́ severnej šírky, 

............. ˚ 20́ ............... dĺžky. 

b) Petrohradu sa tiež hovorí „mesto na vode“.  Preteká ním rieka .............................. , vytekajúca 

z neďalekého ................................. jazera, ktorá pri svojom ústí do ................................ zálivu 

vytvára širokú deltu. Vďaka tejto výhodnej polohe je možné loďou navštíviť aj hlavné mestá 

dvoch susedných štátov, a to mestá ................................ a ................................ .  

Keďže medzi Slovenskom a Petrohradom neexistuje priame letecké spojenie, naši súťažiaci musia 
do Petrohradu cestovať s prestupom v Moskve. (Pomôcka: Nasledujúce úlohy rieš pomocou 
všeobecnozemepisnej mapy Európy. Sever stotožni s okrajom mapy.) 

c) Doplň údaje o azimutoch pohybu lietadiel, ktorými Slováci budú letieť:  

z Bratislavy do Moskvy ................. ˚, z Moskvy do Petrohradu: ................ ˚ 

d) O koľko kilometrov je táto trasa dlhšia oproti priamej trase z Bratislavy do Petrohradu? 

(počítaj s priamymi vzdušnými vzdialenosťami) ..................... km 

e) Let z Bratislavy do Moskvy trvá 2 hodiny 45 minút, let z Moskvy do Petrohradu trvá 1 hodinu 
30 minút a čas medzi príletom a odletom v Moskve je 1 hodina. Koľko hodín miestneho času 
bude v Petrohrade po prílete našich geografov, keď lietadlo z Bratislavy do Moskvy odlieta 
v utorok o 12:15 hod. nášho času? ............................... hod.  

Výpočty (nebodujú sa): 

 



3. V každom riadku zakrúžkuj dve správne odpovede:  

a) Ostrovy, cez ktoré prechádza rovník, sú: 

          Jamajka     Flores    Svätý Tomáš        Galapágy      Bali 

b) Medzi ázijské moslimské štáty patria: 

 Indonézia   Bhután    Vietnam   Afganistan   Japonsko 

c) Oblasti s hustotou obyvateľstva nad 200 obyvateľov na km2 sú: 

     Kuba               delta Nílu     Sumatra    povodie Dunaja         Taiwan 

d) Súčasťou Austrálskeho zväzu nie je: 

Queensland            Viktória Nová Kaledónia          Tasmánia         Alberta 

 

4. Vytvor správne dvojice: 

A – Bassov   1 – mys 
B – Kanin   2 – prieliv 
C – Botnický   3 – ostrov 
D – Baffinov   4 – polostrov 
E – Farewell   5 – záliv 

Správne odpovede: A - ............. , B - ............. , C - ............. , D - ............. , E - ............. 

Roztrieď vytvorené názvy geografických objektov podľa toho, v ktorej časti sveta sa nachádzajú. 

 západná pologuľa východná pologuľa 

severná pologuľa 

  

južná pologuľa 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Mgr. Eva Džupinová, PhD. 
Recenzenti: Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc., Mgr. Gabriela Nováková, PhD. 
Slovenská komisia Geografickej olympiády 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2013 


