
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
42. ročník, školský rok 2013/2014 

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

 

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

1. Na nasledujúcom obrázku je znázornený evakuačný plán visiaci v miestnosti B. Hrubou čiarou so 
šípkami je v ňom znázornená trasa úniku z miestnosti B v prípade požiaru.  

 

a) Do kružnice vedľa plánu zakresli smer na sever, ak vieš, že prvý úsek únikovej trasy z miestnosti B 
je zakreslený pod azimutom 45°. 

b) Aké sú azimuty únikovej trasy z miestnosti B?  45° - .........° - .........° - ..........° - .........° - .........° 
c) Aká dlhá je úniková trasa zakreslená v pláne, ak jeho mierka je 1:450? ................ m 
d) Akú veľkú plochu by zničil požiar, ktorý by bol obmedzený len na miestnosť A? Zakrúžkuj správnu 

odpoveď!  17 m2   37,8  m2  65,5 m2  76,5 m2  89,3 m2   
e) Z ktorej z nasledujúcich miestností sa vychádza smerom na severozápad? Zakrúžkuj! D   F   I   J   
f) Na ktorú svetovú stranu sa vychádza z miestnosti H:  

do miestnosti G? Na ........... .  do miestnosti I? Na .......... .      na chodbu? Na ............. . 

2. Pani Horáková býva v Banskej Bystrici a má štyroch vnukov. Každý žije v inej časti sveta. Juraj býva 
v Bostone, Kamil v Kuala Lumpur, Martin v Hobarte a Samuel v Buenos Aires. Chlapci každý rok 
telefonicky blahoželajú starej mame k narodeninám, ktoré má 1. apríla. Tento rok Juraj volal o 8,00 hod. 
bostonského času, Kamil o 16,00 hod. času platného v Kuala Lumpur, Martin o 17,00 hod. tasmánskeho 
času a Samuel volal presne na poludnie argentínskeho času.  

a) Od ktorého z chlapcov prijala stará mama gratuláciu najskôr?   Od  ................................................. 

b) S ktorými dvoma chlapcami hovorila stará mama až popoludní?  S ........................ a ............................ 

c) Koľko hodín ubehlo medzi gratuláciou Kamila  a Martina?  .................................................. 

d) Ktorí dvaja chlapci volali starej mame s najväčším časovým odstupom?  

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

3. Na politickej mape Afriky a mape priemyslu Afriky vyhľadaj v atlase nasledujúce lokality a priraď ich 
k správnym charakteristikám. 

Berbera, Las Palmas, Douala, Kitwe, Vádí Halfa 

a) Slnko tam nikdy nevrcholí v nadhlavníku:   ........................................................ 

b) Majú tam rovnaký čas ako u nás:    ......................................................... 

c) Slnko tam zapadá skôr ako v Asmere:    ......................................................... 



d) V blízkosti sa ťaží kobalt:     ......................................................... 

e) Leží vo vzdialenosti menšej ako 1000 km od Káhiry:  ........................................................ 

Odpovedz na otázky: 

f) Ktoré dve z lokalít sú si priestorovo najbližšie? ................................... a ............................... 

g) V ktorej z lokalít vanie prevažne juhovýchodný vietor? V ................................................... 

h) V blízkosti jedného z miest pramenia dva africké veľtoky. Ktoré?  

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

i) Jedno z miest má vo svojom znaku zobrazených dvoch psov. Ktoré? .................................................. 

Ako pomôcku ti prezradíme, že leží na území, ktorého názov je odvodený z latinského výrazu Canis 

(po slovensky pes).  

j) Ktoré z miest má rovnakú zemepisnú dĺžku ako mesto Hamburg? .............................................. 

4. Paľko žije v Nových Zámkoch. Vo voľnom čase sa venuje modelárstvu. Vyrába malé raketky, ktoré 
potom s ockom odpaľujú. Naposledy odpálili raketku, keď boli na návšteve u starej mamy, ktorá býva 
v centre dediny Jasová v novozámockom okrese. S pomocou atlasu zisti: 

a) Koľko kilometrov precestovali, kým prišli k starej mame? (zakrúžkuj) 

 menej ako 9 km   približne 17 km   viac ako 25 km  

b) Keď odpálili raketku, fúkal juhovýchodný vietor. Smerom ku ktorej obci raketku odfúklo, keď na 
padáku padala späť k zemi? (zakrúžkuj) 

 Dubník  Veľké Ludince  Vinohrady  Kolta  Semerovo 

c) Paľko rád pozoruje vlaky. Akú najkratšiu vzdialenosť musí Paľko prejsť, aby sa dostal od domu 

starej mamy k železničnej trati?  ................. km 

5. Doplň správne údaje do nasledujúceho článku o dejisku nedávnych olympijských hier. 

Športový svet nedávno pozorne sledoval zimné olympijské hry v Soči. Mesto leží na pobreží Čierneho 

mora, jeho stred má zemepisné súradnice .......° 35´ severnej šírky a ......° 43´...........................ej dĺžky. 

Leží v ................................................... kraji. Neďaleko sa rozkladá .................................................... 

národný park. Najbližšie olympijské hry sa uskutočnia o dva roky v meste Rio de Janeiro, ktoré má 

zemepisné súradnice ..........° 54´ južnej šírky a ...............° 11´ .................................ej dĺžky. 
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