
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) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

1. *Z vyznačených pojmov zakrúžkuj v každej vete ten správny. 

a) V Európe žije v mestách viac ako polovica / menej ako polovica / polovica jej obyvateľov. 

b) Pre rozvoj mesta Kremnica sa najviac zaslúžila jeho poloha na riečnom toku / na križovatke 
obchodných ciest / v blízkosti ložísk nerastných surovín. 

c) Najstarším slovenským mestom je Nitra / Bratislava / Trnava. 

d) Roztratené osídlenie v Myjavskej pahorkatine má názov štále / lazy / kopanice, v okolí Novej Bane 
sú to lazy / štále / rale.  

e) Najväčším mestom sveta je v súčasnosti japonské Tokio, ktoré spolu s predmestiami a 
aglomeráciami má približne 15 / 26 / 37 miliónov obyvateľov. 

2. *Z nasledujúcich fotografií, názvov miest a charakteristických pojmov vytvor logické trojice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

I. Moskva 
II.  Rio de Janeiro 
III.  Dillí 
IV.  Rím 
V. Sydney 

 
 
 

1. svätý Peter 
2. lotosový kvet 
3. nedávne 

 poškodenie  
 bleskom 

4. televízia 
5. hudba 

 
 
 

Správne trojice:  Obr. A - .............. - ............. Obr. B - ............... - ............. 

 Obr. C - .............. - .............. Obr. D - .............. - .............. 

 Obr. E - .............. - .............. 

3. *Z nasledujúcich trojíc miest zakrúžkuj to, ktoré má v súčasnosti najvyšší počet obyvateľov. Do úvahy 
vezmi aj obyvateľstvo predmestí uvedených sídel.   

a) Dillí  – Bombaj – Káhira     c) Istanbul – Šanghaj – Paríž 

b) Moskva – Lagos – São Paulo     d) Mexiko City – Buenos Aires – Soul 

4. Doplň do viet správne názvy. 

a) Bonifácky prieliv oddeľuje ostrovy ................................................ a ........................................... . 

b) Jutský polostrov obmývajú moria ................................................... a .................................................. . 

c) Prieplav Rýn – Mohan – Dunaj spája moria ............................................... a ..................................... . 



d) Cez Orlické hory prechádza hranica štátov ...................................... a ....................................... . 

e) Bodamské jazero leží na juhu .............................................., na západe ............................................... 

a na severovýchode ..................................................... (doplň názvy štátov). 

5. Vyplň doplňovačku a odhaľ tajničku.  

         Najväčšia rieka na Britských ostrovoch. 

         Ostrovy na polceste medzi Islandom a Veľkou Britániou. 

         Hraničné pohorie našich západných susedov. 

         Vlieva sa do Čierneho mora. 

         Rozsiahle trávnaté oblasti. 

         Štát „v srdci“ Balkánskeho polostrova. 

         Aktívna na Sicílii. 

 Tajnička: _ _ _ _ _ _ _ 
 Z vyznačených pojmov zakrúžkuj v nasledujúcej vete tie správne: 

 Objekt z tajničky je pohorie / mesto / jazero / rieka v Dánsku / Fínsku / Nórsku / Švédsku. 

6. Na slepej mape je zobrazený jeden európsky štát. Vypracuj nasledujúce úlohy, ktoré sa ho týkajú: 

a) Pomenuj objekty označené v mape písmenami 
A, B a C: 

A – rieka .................................................... 

B –  pohorie  ............................................. 

C – mesto ................................................... 

b) S ktorými tromi štátmi susedí na 
severovýchode?  

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

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

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

c) Zakrúžkuj v mape najväčšie mesto štátu. 

d) Ako sa volá najznámejšie pútnické miesto 

v tomto štáte? ................................................ 

e) Z vyznačených pojmov zakrúžkuj ten správny:  

Orná pôda zaberá polovicu / tretinu / štvrtinu / desatinu povrchu tohto štátu. 

Najviac elektrickej energie v tomto štáte vyrobia vodné / tepelné / jadrové / prílivové elektrárne. 

7. Doplň áno alebo nie do prázdnych políčok nasledujúcej tabuľky podľa toho, či pre daný štát platia alebo 
neplatia charakteristiky uvedené v prvom stĺpci.  

Charakteristika sídla Veľká  
Británia Fínsko Rakúsko 

Lesy tvoria väčšiu časť povrchu ako orná pôda.    

Hlavné mesto má v rámci štátu centrálnu polohu.     

Štát bol členom Európskej únie už pred rokom 2000.    
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