
Obvodné 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. Doplň „áno“ alebo „nie“ do nasledujúcej tabuľky podľa toho, či charakteristika v prvom stĺpci 

súvisí alebo nesúvisí s uvedenými štátmi. Pomôžu ti mapy v atlase.  

 Brazília Chile Panama 

tropické dažďové lesy     

75. poludník západnej dĺžky     

teplý morský prúd    

 

2. Do nasledujúcich viet doplň správne číselné údaje a z vyznačených pojmov zakrúžkuj jeden tak, 
aby každé tvrdenie bolo pravdivé. 

a) Slovenská republika má o ............. susedov menej / viac ako Konžská demokratická republika. 

b) V Žiline je teraz o ............... hodín menej / viac ako v Hobarte. 

c) Najvyšší vrch Slovenska má o ................. metrov menej / viac ako najvyšší vrch Austrálie. 

 
3. Pri každom meste zakrúžkuj, či sa nachádza na západnom alebo východnom pobreží USA: 

a) Jacksonville   západné  východné 

b) San Francisco   západné  východné 

c) Seattle    západné  východné 

d) Boston    západné  východné 

e) Los Angeles   západné  východné  

Pozorne si prečítaj text a odpovedz na otázky (pracuj s mapou Spojené štáty americké a Mexiko):  

Hokejoví fanúšikovia bostonských „medveďov“ sa rozhodli podporiť svoj tím v zápase s „kráľmi“ 
z Los Angeles. Ich lietadlo vyštartovalo z Bostonu o 11:40 hod. miestneho času priamo do Los 
Angeles a let trval 5 hodín a 30 minút.  

f) Aký čas si museli nastaviť na svojich hodinkách po prílete do Los Angeles? ................ hod. 

g) Pod akým azimutom letelo lietadlo z Bostonu? ........................ ˚ (za predpokladu, že smer na 
sever je rovnobežný s okrajom mapy) 

h) Aká je skutočná priama vzdušná vzdialenosť medzi oboma mestami? ......................... km 

i) K obom mestám doplň ich zemepisnú šírku.  Boston:  ............. ˚ 21΄ s. š.  

          Los Angeles: ............ ˚ 03´  s. š.  

j) Z lietadla mohli vidieť množstvo zaujímavostí, ponad ktoré leteli. Doplň názvy niektorých 

z nich: .......................................... jazero, národný park ...................................................... 

Výpočty (nebodujú sa): 



4. V každom riadku zakrúžkuj správnu odpoveď:  

a) Ktorý z nasledujúcich ostrovov je najväčší? 

          Nová Kaledónia   Sachalin Nová Guinea        Madagaskar 

b) Ktorý z nasledujúcich štátov sa vyznačuje prirodzeným úbytkom obyvateľstva? 

    Kanada          Nový Zéland     Uruguaj       Nemecko 

c) Ktorá z nasledujúcich riek nepatrí k úmoriu Tichého oceánu? 

     Mekong                Amur          Murray       Yukon 

 

5. K nasledujúcim ostrovom/súostroviam doplň štát, ktorému patria a oceán, v ktorom sa nachádzajú. 
Potom odpovedz na otázky: 

a) Bermudy    štát: ...........................................  oceán: ................................................   

b) Molokai    štát: ...........................................  oceán: ................................................   

c) Kergueleny  štát: ...........................................  oceán: ................................................   

d) Tokelau  štát: ...........................................  oceán: ................................................   

e) Na ktorom z ostrovov privítajú Nový rok ako poslední? ............................................................. 

f) Ktorý z ostrovov má najvyššie priemerné ročné zrážky? ............................................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


