
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) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

1. *Vo viacsmerovke sú ukryté názvy piatich svetových metropol. Po ich vyčiarknutí Ti zostane 12 písmen, 
ktoré tvoria tajničku. Keď ich správne usporiadaš, dostaneš názov známeho juhoamerického mesta.  

Mestá z viacsmerovky (vypíš ich): 

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

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

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

 

Tajni čka: mesto ........................................................ 

 

Mesto z tajničky je počtom obyvateľov druhé najväčšie vo svojom štáte. 

a) V ktorom štáte sa nachádza mesto z tajničky? V .......................................... . 

b) Ktoré mesto v tomto štáte má najviac obyvateľov? .......................................... . 

Teraz odpovedz na otázky týkajúce sa miest z viacsmerovky: 

c) Ktoré z týchto miest má v súčasnosti najviac obyvateľov? .......................................... 

d) Ktoré z týchto miest v súčasnosti ešte nepatrí do kategórie megamestá? .......................................... 

e) Ktoré z týchto miest ohrozuje dvíhajúca sa hladina mora a s tým spojená erózia pobrežia? 

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

2. *Do prázdnych štvorčekov doplň znamienko <, > alebo = v nasledujúcich porovnaniach: 

a) počet obyvateľov Mexiko City    Moskvy   
     b) podiel obyvateľov žijúcich na vidieku v Ázii   v Južnej Amerike 
     c) podiel obyvateľov žijúcich v mestách v Európe  v Austrálii 

3. *V nasledujúcich riadkoch zakrúžkuj 2 správne odpovede.  

a) Ktorý z objektov zvyčajne nenájdeš na vidieku? 
poľnohospodárske družstvo      univerzitu       kostol   vládnu budovu 

b) Rozptýlené vidiecke sídla na Slovensku nazývame tiež: 
majere          táboriská   kopanice  lazy 

c) Ktoré tradičné obydlia môžeme nájsť na severe Európy? 
zruby       slamené  chatrče      stany  iglu 

 

4. Do nasledujúcich viet doplň správne pojmy:  

a) Stepi v Južnej Amerike nazývame ............................... . 

b) Ihličnaté lesy v Kanade nazývame ................................. . 

c) Územie v Južnej Amerike rozprestierajúce sa južne od 40. rovnobežky sa nazýva  ............................ . 
d) V 19. storočí na súostroví Galapágy uskutočňoval vedecké výskumy známy vedec (uveď celé meno) 

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

e) Najviac ľudí v Amerike rozpráva po ................................. . 

P O R I T L 

A V K S O M 

R I O N K E 

Í N D A I D 

Ž Ý E J O R 

N S O G A L 



5. Na hodine geografie pani učiteľka pripravila pre žiakov súťaž. Patrik, Denisa a Marcel dostali za úlohu 
priniesť fotografie z dovolenky a pripraviť si o destinácii, ktorú navštívili, zaujímavé informácie. Prvou 
úlohou ostatných spolužiakov bolo na základe indícií zistiť, o aký štát ide a následne sa pokúsiť 
k danému štátu priradiť príslušnú fotografiu. Dokážeš to aj Ty? Pod príslušný rámček napíš názov štátu 
a doplň číslo fotografie, ktorá z daného štátu pochádza. Pozor! Medzi fotografie sa priplietla aj jedna, 
ktorá nepochádza zo žiadneho zo štátov, o ktorých deti hovorili. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................................., č. .... ......... ............................., č. ....         ........................................, č. .... 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uveď číslo fotografie, ktorá zostala nezaradená: č. ...... (neboduje sa) 

a) Vieš z ktorého štátu pochádza nezaradená fotografia? Z ............................................ . 

b) Ako sa nazýva pohorie, ktoré počas dovolenky videl Patrik? .................................................... 

c) Ako sa nazýva najvyšší vrch štátu, v ktorom dovolenkovala Denisa? ................................................... 

d) Ako sa nazýva mesto, v ktorom trávil dovolenku Marcel? .................................................... 

e) Ako sa nazývajú vodopády na fotografii č. 4? Napovieme Ti, že je to najväčší systém vodopádov na  

Zemi a nachádza sa na hranici dvoch štátov. Sú to vodopády ................................................... . 

f) Ktoré z detí mohlo počas svojej dovolenky vidieť tamojšieho panovníka - kráľa? ............................... 

 

Denise učarovalo ohnivé tango, 
preto sa jej rodičia rozhodli, že 
ju vezmú tam, kde sa tento 
tanec tancuje všade, vrátane 
ulíc v mestách. V tomto štáte sa 
nachádza množstvo prírodných 
zaujímavostí, okrem iných aj 
najvyšší vrch južnej pologule, 
ale tiež jedno z najjužnejšie 
ležiacich trvalo obývaných 
miest na Zemi. 

 

Marcel prezradil, že 
dovolenkoval v jednej 
z bývalých britských kolónií 
na najväčšom polostrove na 
svete, ktorá v súčasnosti žije 
okrem vývozu ropy najmä 
z cestovného ruchu. S rodičmi 
býval v meste, ktoré sa môže 
pochváliť viacerými „naj“ – 
napr. najvyššou stavbou na 
svete alebo najluxusnejším 
hotelom na svete. 

Patrik povedal, že v štáte, 
v ktorom s rodičmi bol, sa dá 
v jeden deň ležať na pláži, 
absolvovať výlet do púšte, 
ale tiež navštíviť obydlia 
Berberov v jednom známom 
pohorí, či niektoré 
z historických miest a 
kultúrnych pamiatok 
UNESCO. Pobrežie tohto 
štátu obmýva more aj oceán. 

  

  



6. Rozhodni, či je výrok pravdivý (P) alebo nepravdivý (N): 

a) Letný monzún prináša ochladenie a zrážky.     ..........  

b) V deň zimného slnovratu vidíme Slnko na Slovensku vychádzať  

       od východu s posunom o niekoľko stupňov na sever.   .......... 

c) Pasáty na južnej pologuli vanú smerom k rovníku z juhozápadu.  .......... 

d) Keď je Mesiac medzi Slnkom a Zemou, je vo fáze nov.   .......... 

e) Od rovníka k pólom prúdia studené morské prúdy.   .......... 
 

7. Nasledujúce pojmy doplň tak, aby v riadkoch vznikli logické trojice (štát – územie – mesto). Každý 
z pojmov použi iba raz: 

Addis Abeba, Núbia, Tanzánia, Sudán, Habeš, Dar es-Salaam 

A. ..........................................  -                  Zanzibar                - ............................................ 

B. ..........................................  - .............................................  -                 Chartúm  

C.             Etiópia                  - .............................................  - ............................................ 

Odpovedz na nasledujúce otázky: 

a) Ktorý z vyššie uvedených štátov je vnútrozemský? ............................................ 

b) V ktorom z uvedených štátov sa nachádza jazero Tana? V ............................................ . 

c) Ktoré z vyššie uvedených miest nie je hlavným mestom? ............................................ 

 

8. V nasledujúcich frázach sú ukryté názvy troch púští sveta. Odhalíš ich tak, že z fráz vyčiarkneš niektoré 
písmená. Ako pomôcku uvádzame v zátvorke počet písmen, ktoré majú zostať nevyčiarknuté a ktoré 
tvoria názov púšte. 

a) N A F U K O V A C I A   B Ú D A  (5)   ..............................................   

b) G A B O V I   B R A T I A  (4)    .............................................. 

c) P E N I A Z E   M U S I A   Z A R Á B A Ť! (5) .............................................. 

d) Ktorá z týchto púští sa nachádza najbližšie k rovníku? ........................................................ 

e) Ktorá z týchto púští sa rozprestiera na polostrove? ........................................................ 

 

9. V každom riadku prečiarkni pojem, ktorý tam nepatrí. Pomôže Ti charakteristika v zátvorke. 

a) Saturn, Neptún, Merkúr, Urán (väčšia ako Zem) 

b) andezit, vápenec, čadič, žula (sopka) 

c) zdravotníctvo, rybolov, školstvo, stravovanie (služby) 

d) Cejlón, Kjúšú, Kamčatka, Jáva (Ohňový kruh) 
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