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

Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (9. ročník) a OG (4. ročník) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

1. *Cestovateľ Lojzo sa rozhodol, že navštívi štáty patriace k Eurázii, ktoré mali ku koncu roka 2012 viac 
ako 100 miliónov obyvateľov. Navštívil Čínu, Indiu, Rusko a niekoľko ďalších štátov. Vymenuj štyri 

z nich:    ...............................,  ....................................,  .......................................,  ...................................... 
2. *Roztrieď nasledujúce skupiny obyvateľov do troch skupín podľa toho, ku ktorej rase ich zaraďujeme: 

Arabi, Melanézania, Masajovia, Kórejci, Kréťania, Mayovia 

a) Negroidná: ................................................................................................................................................. 

b) Mongoloidná: ............................................................................................................................................ 

c) Europoidná: .............................................................................................................................................. 

3. Zo slabík v nasledujúcom rébuse zostav názvy príslušných geografických objektov nachádzajúcich sa na 
Slovensku.  

Ko by vo ko  a) vodná nádrž: .................................................................. 
ra Gab Veľ na  b) kúpele: .......................................................................... 
li Fat vá vá  c) národný park: ................................................................ 
čo Pri ká čí  d) skanzen: .................................................................... 

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

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

f) V blízkosti ktorého mesta sa nachádza skanzen z rébusu? 
  Žilina  Bardejov  Liptovský Mikuláš Nitra  
g) Akého pôvodu je pohorie, v ktorom sa rozkladá národný park z rébusu? 

  flyšové  sopečné  jadrové   usadené 
h) V blízkosti ktorej rieky ležia kúpele z rébusu?  
  Hron  Laborec  Váh   Orava 

4. Doplň do nasledujúcich viet správne pojmy: 

a) ....................................................................... je vápencové pohorie nachádzajúce sa na našej štátnej 

hranici s Maďarskom. Cez štátnu hranicu s Maďarskom prechádza aj známa jaskyňa v tomto pohorí 

................................................... . 

b) Do nadmorskej výšky 550 m n. m. rastú v našich pohoriach lesy, v ktorých prevládajúcimi 

drevinami sú ............................................... a ................................................. . 

c) Skratka PP v sústave chránených území Slovenska znamená .............................................................. . 

d) Vodné nádrže v Štiavnických vrchoch, ktoré súvisia s banskou činnosťou, sa nazývajú 

........................................................... . 

e) Lesy, ktoré rastú v rôznych nadmorských výškach v miestach, kde je vysoká hladina podzemnej 

vody, sa nazývajú ................................................ lesy. 

f) Rieka Hron pramení v Nízkych Tatrách pod vrchom, ktorý sa volá .................................................... . 



5. Poznáš dobre Slovensko? V nasledujúcej slepej mape označ: 

a) hrubou čiarou a písmenom A rieku Hornád, 
b) bodkou a písmenom B mesto Nitra, 
c) kružnicou a písmenom C pohorie Vtáčnik. 

 
Ako sa nazýva:  

d) rieka označená v slepej mape hrubou čiarou a písmenom D? ........................................................... 

e) mesto označené bodkou a písmenom E? ................................................................... 

f) pohorie označené elipsou a písmenom F? .................................................................. 

6. V nasledujúcom klimadiagrame sú znázornené mesačné úhrny zrážok a priemerné mesačné teploty 
namerané v meste Poprad. 

 

A. Doplň názvy mesiacov a čísla do nasledujúcich viet: 

a) Najchladnejším mesiacom v tomto meste je ................................., v ktorom priemerná teplota 

vzduchu dosahuje ........................ °C. 

b) Najsuchším mesiacom v tomto meste je ...................................., v ktorom celkové zrážky 

dosahujú hodnotu iba ............................ mm. 

B. Doplň k nasledujúcim vetám ÁNO alebo NIE , podľa toho, či s nimi súhlasíš alebo nesúhlasíš. 

c) V Poprade je jeseň (september až november) daždivejšia ako jar (marec až máj). .............. 



d) Prvý štvrťrok (mesiace január až marec) je v priemere v Poprade chladnejší ako posledný 

štvrťrok (mesiace október až december).   .............. 

e) Ročný úhrn zrážok v Poprade je približne o polovicu menší ako ročný úhrn zrážok v Bratislave. 

............... 

f) Priemerná júlová teplota vzduchu v Poprade je vyššia ako priemerná júlová teplota vzduchu 

v Bratislave.   ............. 

C. Vyber (zakrúžkuj) správne zakončenie nasledujúcich tvrdení:  

g) V Poprade je celoročný úhrn zrážok nižší ako v Bratislave, pretože ......  

I. ... Poprad leží ďalej od oceána ako Bratislava. 

II. ... Poprad leží vo väčšej nadmorskej výške než Bratislava. 

III. ... Poprad leží na záveternej strane Tatier. 

h) Rozdiel medzi letnou a zimnou teplotou v Poprade je menší ako v Bratislave, pretože .... 

X. ... Bratislava leží bližšie k teplému Stredozemnému moru. 

XX. ... Poprad leží vo väčšej nadmorskej výške než Bratislava. 

XXX. ... podnebie Popradu značne ochladzujú Tatry. 

7. Ku ktorým štátom patria nasledujúce regióny, ostrovy alebo súostrovia? 

a) Katalánsko - ............................................... 

b) Vojvodina  - ............................................... 

c) Bavorsko - ................................................. 

d) Valónsko - ................................................. 

e) Madeira - .................................................. 

f) Kyklady - .................................................. 

g) Lofoty - ..................................................... 

h) Korzika - ................................................... 
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