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

Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

 

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

 
1. Ku geografickým súradniciam napíš názov štátu a polostrov, na ktorom sa daný štát nachádza: 

 

 geografické súradnice štát polostrov 
a) 40. poludník na V pologuli a 

26. rovnobežka na S pologuli 
  

b) 78. poludník na V pologuli a  
15. rovnobežka na S pologuli 

  

c) 50. poludník na V pologuli a 
10. rovnobežka na S pologuli 

  

d) 12. poludník na V pologuli a 
44. rovnobežka na S pologuli 

  

e) 9. poludník na V pologuli a 
56. rovnobežka na S pologuli 

  

              
2. Podľa nasledujúcej slepej mapy napíš názov: 

 

 

a) štátu zobrazeného na slepej mape:  _______________________, 

b) susedných štátov: _______________________________________________________________________, 

  c) miest: A – ____________________, B –  ____________________, C – _______________________  

a zakrúžkuj názov hlavného mesta; 

d) pohoria, ktoré sa nachádza na západe tohto štátu: _______________________, 



e) jazera, ktoré sa nachádza pri meste A: _______________________. 

3. Marko, Lenka a Peter z Nitry získali ako najlepší študenti študijný pobyt v zahraničí. Marko získal študijný 
pobyt v Londýne, Lenka vo Washingtone a Peter v Sydney. Všetci traja odlietali z Viedne v pondelok o 16:30 
hod. Koľko bolo hodín a aký bol deň v miestach príletu, ak: 

a) Marko letel 2 hodiny  čas:____________________, deň: __________________________ 

b) Lenka letela 6 hodín čas:____________________, deň: __________________________ 

c) Peter letel 12 hodín čas:____________________, deň: __________________________ 

 
4. Dobrodruh Vincent našiel starú pirátsku mapu s legendou. Rozhodol sa, že pôjde podľa nej hľadať zakopaný 

poklad. V legende sa píše: „Cesta k pokladu obchádza rozsiahle močariská. Vedie od ústia rieky do jazera 4 km 
smerom na S, potom 4 km smerom na Z a odtiaľ 3,5 km smerom na J.  Na tomto mieste sa ukrýva poklad.“   

a) Zakresli do mapy cestu k pokladu a označ krížikom miesto, kde bol zakopaný poklad. 
b) Na ktorú svetovú stranu sa od miesta, kde bol uložený poklad, nachádza jazero?  Na _________ . 
c) Zakrúžkuj správne zakončenie nasledujúcej vety:  

Miesto, kde bol ukrytý poklad, je od ústia rieky do jazera vzdialený 

viac ako 4 km   presne 4 km   menej ako 4 km. 

 

 
 
 
5. Z mapy Slovenskej republiky v Školskom atlase sveta vypíš: 

a) názvy 5 okresov, ktoré susedia s okresom Zlaté Moravce: 

______________________________________________________________________________________ 

b) názov najväčšej rieky, pretekajúcej mestom Zlaté Moravce: _________________________, ktorá sa vlieva 

do rieky _________________________ . 
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