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

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) a OG (2. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

 

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

 

1. K nasledujúcim územiam priraď štát, ktorému daný mys patrí:  

Zelený mys:    ......................................   mys Navarin:  ......................................  

mys Almina:    ......................................  Príkry mys: ......................................  

mys Farvel:      ...................................... 

 Odpovedz na nasledujúce otázky: 

a) Ktorý z mysov leží najbližšie k dátumovej hranici? ...................................... 

b) Na ktorom z mysov 22.12. na poludnie predmety vrhajú najkratší tieň? ................................... 

c) Na ktorých dvoch mysoch žijú príslušníci prevažne mongoloidnej rasy? ..................................... a  
..................................... 

d) Ktoré dva z mysov sú si priestorovo najvzdialenejšie? .................................... a ................................... 
 

2. Dobrodruh Marco sa rozhodol spoznať Nový Zéland. Z Tasmánie priletel lietadlom do mesta Dunedin. 
Odtiaľ putoval vnútrozemím až do mesta ležiaceho na polceste medzi miestom pristátia a hlavným 
mestom štátu. V miestnom prístave si požičal plachetnicu a tou sa plavil popri pobreží oboch ostrovov až 
do mesta Auckland. Tam nasadol na trajekt, ktorým sa vrátil späť na austrálsku pevninu do mesta 
Sydney. Počas svojej cesty si Marco viedol denník. K uvedeným dátumom priraď písmeno označujúce 
prislúchajúci úryvok z denníka:  

úryvok A: siesta pri jazere a zasnežené vrcholky najvyššej hory Nového Zélandu 
úryvok B: vplávali sme do prielivu a spomíname na známeho cestovateľa,  po ktorom je pomenovaný 
úryvok C: krása vodopádov Sutherland 
úryvok D: opustili sme hlavné mesto a v diaľke vidno mys Farewell  
úryvok E: od miestnych rybárov sme kúpili čerstvé langusty a chystáme sa na našu prvú plavbu  
úryvok F: východ Slnka nad najvyššou sopkou Nového Zélandu 
úryvok G: rušný život v najväčšom meste štátu 

 Dátumy:  a) 13. marec 2013:  úryvok ......... 

   b) 21. marec 2013: úryvok ......... 

   c) 25. marec 2013: úryvok ......... 

   d) 28. marec 2013: úryvok ......... 

   e) 30. marec 2013: úryvok ......... 

   f) 1. apríl 2013:  úryvok ......... 

   g) 5. apríl 2013: úryvok ......... 

 Odpovedz na nasledujúce otázky: 

h) V ktorom meste si Marco požičal plachetnicu? ............................................ 

i) Ako sa volá sopka, ktorú Marco spomína vo svojom denníku? ................................... 

j) Je najvyšší vrch Nového Zélandu vyšší ako najvyšší vrch Európy? áno / nie (zakrúžkuj) 

k) Popri ktorom pobreží Severného ostrova Marco plával počas plavby na plachetnici?  

východnom / západnom (zakrúžkuj) 

l) Vieš, ktoré zviera sa považuje za symbol Nového Zélandu?  kengura / ovca / kôň (zakrúžkuj) 

m) Koľko dní by Marcovi trvala cesta plachetnicou z Aucklandu do Sydney, keď jej priemerná  
      rýchlosť je 8 námorných uzlov (1 námorný uzol = 1,852 km/h) a denne by sa plavil 10 hodín?   
      Bolo by to približne:    9 13  16 20   dní (správnu odpoveď zakrúžkuj) 

Výpočty (nebodujú sa):  



3. Pozorne si preštuduj priložený výrez topografickej mapy a odpovedz na nasledujúce otázky: 

S 
 

    a) Ktoré z nasledujúcich čísel zodpovedá 
         nadmorskej výške kóty označenej  
         písmenom V? (zakrúžkuj) 

        860     870     880     890 

 

    b) Ktorý svah kopca s kótou 894 má 
           najmenší sklon? (zakrúžkuj) 

            severný / východný / južný / západný 

  

     c)  Aký typ lesa sa vyskytuje na južnom 

          svahu kopca označeného písmenom V? 

             ......................................... les 

 

     d) Vo výreze mapy zakrúžkuj sedlo  
            a označ ho písmenom S. 

 

 

 

4. Pavlínka aj napriek svojmu hendikepu rada športuje, a preto sa jej rodičia rozhodli, že sa pôjdu spolu 
pozrieť na zimnú paralympiádu do Soči. Kým vycestovali, Pavlínka sa rozhodla zistiť o mieste 
tohtoročných hier nejaké informácie. Čo sa Pavlínka dozvedela? Do nasledujúcich viet doplň chýbajúce 
informácie: 

 Soči je turistické centrum na pobreží Čierneho mora, na úpätí pohoria .......................................... . 

Súradnice stredu mesta sú ......˚ 35´ severnej šírky a ......˚ 43´ ......................................nej dĺžky. Leží 

v ............................................... podnebnom pásme a priemerná teplota v januári je tam 0˚C až 10˚C / 

0˚C až −10˚C / −10˚C až −20˚C (správnu odpoveď zakrúžkuj).  

 Do strediska zimných paralympijských hier cestovali lietadlom z Košíc, s medzipristátím v Kyjeve. 
Odpovedz na nasledujúce otázky. Pracuj s mapou Východná Európa: 

a) Pod akými azimutmi sa pohybovalo lietadlo z Košíc do Soči za predpokladu, že sa pohybovalo po  

       priamkach? .............˚   - .............˚ (smer na sever stotožni so smerom poludníkov)  

b) Akú celkovú vzdialenosť prekonalo lietadlo od štartu do cieľa? ...................... km 

c) Po príchode do Soči si rodičia Pavlínky museli posunúť hodinky o ..... hod. smerom do................... . 

Pavlínka a jej rodičia sa zúčastnili aj záverečného ceremoniálu, na konci ktorého odovzdali organizátori 
tohtoročných hier štafetu predstaviteľom juhokórejského mesta Pjongčang, v ktorom sa uskutočnia 
zimné paralympijské hry v roku 2018. Tento akt sa uskutočnil v nedeľu 16. marca 2014 o 18:45 hod. 
nášho stredoeurópskeho času. Aký čas a deň mali v tom čase v budúcom dejisku zimnej paralympiády? 

čas: ................... hod. , deň: .................................... 
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