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

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (8. ročník) a OG (3. 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) Aké sú azimuty únikovej trasy z miestnosti B:  ..........° - .........° - .........° - ..........° - .........° - .........° 

b) Aká dlhá je úniková trasa zakreslená do plánu, ak jeho mierka je 1:400?  ................ m 

c) Po požiari, ktorý zničil miestnosť A, do nej kupovali nový koberec, ktorý pokryl celú podlahu. Aké 

mal rozmery? ..................... m x  .................m 

d) Z ktorej z nasledujúcich miestností sa vychádza smerom na juhozápad? Zakrúžkuj! D   F   I   J 

e) Na ktorú svetovú stranu má otočené okná miestnosť H za predpokladu, že okná sú umiestnené len na 

vonkajšom (obvodovom) múre budovy?  ..................... 

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 Buesnos 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. Koľko hodín bolo v Banskej Bystrici, keď 
volal starej mame 

a) Juraj?  ............................ hod.  c) Martin?  ...................... hod. 

b) Kamil?  ............................ hod. d) Samuel?  ....................... hod. 

Pred pár rokmi bola stará mama navštíviť Martina. Letela priamym letom z Varšavy. Predpokladajme, že 
trasa jej letu z Varšavy do Hobartu mala podobu priamky. Roztrieď nasledujúce ostrovy a súostrovia 
podľa toho, či trasa letu viedla alebo neviedla ponad ne. Použi mapu Indického oceánu. 

Čagošské ostrovy, Andamany, Jáva, Mentavajské ostrovy, Maledivy 

e) Trasa letu viedla ponad ostrovy a súostrovia: .......................................................................................... 

f) Trasa letu neviedla ponad ostrovy a súostrovia: ....................................................................................... 



3. Historické pramene spomínajú stredoveké mestá Mediolanum, Barium, Patavium, Brundisium 
a Bononia. Ako sa tieto mestá nazývajú dnes? K identifikácii ich názvov ti pomôžu ich zemepisné 
súradnice. 

a) Mediolanum: 45° 28´ sev. š., 9° 10´ vých. d.  .................................................................... 

b) Barium: 41° 08´ sev. š., 16° 52´ vých. d.  .................................................................... 

c) Patavium: 45° 25´ sev. š., 11° 52´ vých. d.  .................................................................... 

d) Brundisium: 40° 38´ sev. š., 17° 56´ vých. d.  .................................................................... 

e) Bononia: 44° 30´ sev. š., 11° 21´ vých. d.  .................................................................... 

f) Ktoré dve z týchto miest sa nachádzajú v provincii Apúlia? Uveď ich dnešné názvy:  

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

Aká je priama vzdialenosť týchto miest?  ............................ km 

g) Ktoré dve z uvedených miest majú rovnakú priamu vzdialenosť od Ríma? Uveď ich dnešné názvy: 

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

Aká je to vzdialenosť?  ............................ km 

4. Na mapách Ameriky a jej častí vyhľadaj nasledujúce lokality a priraď ich k správnym charakteristikám. 
Každý názov môžeš použiť iba raz. 

Halifax, Odessa, Inuvik, Chihuahua, Tampico 

a) Slnko tam počas roka dvakrát vrcholí v nadhlavníku:  ........................................................ 

b) Leží v štáte s rovnakým názvom:    ......................................................... 

c) Slnko tam zapadá skôr ako v New Yorku:   ......................................................... 

d) Jeho názov znie rovnako ako názov mesta na Ukrajine: ......................................................... 

e) Môžeš tam zažiť polárnu noc:    ..........................................................  

5. Na nasledujúcom obrázku je v schematickej podobe znázornená „juhoamerická“ časť poludníka 60° 
západnej dĺžky. Doplň názvy geografických objektov, cez ktoré tento poludník prechádza.  
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