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

Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (9. ročník) a OG (4. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

 

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

1. Kuriér rozvážal po sídlisku zásielky. Trasa jeho pohybu je zaznačená v nasledujúcom pláne.  

 

a) Zmeraj azimuty pohybu kuriéra po sídlisku. 

Južný most – 1. adresa:  ....................° 

1. adresa – 2. adresa:  ....................° 

2. adresa –3. adresa:  .....................° 

3. adresa – Východný most: ....................° 

b) Ako ďaleko sú od seba 1. a 3. adresa, ak meriame priamu vzdialenosť? .................... m 

c) Koľko metrov kuriér prešiel po uliciach sídliska medzi 1. a 3. adresou? ..................... m 

d) Pod akým azimutom vidno stred Východného mosta z 2. adresy?  .....................° 

e) Ktorá z nasledujúcich číselných mierok by mohla byť mierkou plánu? Zakrúžkuj! 

1:110 000  1:124 800  1:11 630  1:5 180 

2. Orol s výborným zrakom sa vznášal nad najvyšším vrchom pohoria Čergov. Roztrieď nasledujúce 
objekty na tie, ktoré orol videl vo vzdialenosti do 20 km a tie, ktoré videl vo vzdialenosti nad 20 km 
od uvedeného vrchu.  

Kapušiansky hrad, hrad Zborov, vrch Čergov, Ľubovniansky hrad, 
hrad Plaveč, hraničný priechod Ruská Voľa nad Popradom, prameň rieky Topľa 

a) do 20 km:  .............................................................................................................................................. 

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

b) nad 20 km:  ............................................................................................................................................. 

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



c) Ktoré dva z vyššie uvedených objektov videl orol pod azimutmi znázornenými na nasledujúcom 

náčrte? Smer A: .................................................  Smer B: .......................................................... 

 
d) Koľko kilometrov musí orol minimálne preletieť, aby sa dostal mimo územia nášho štátu? Zaokrúhli 

na celé kilometre. Je to ............... km. 

3. Vyplň geografickú doplňovačku a odhaľ tajničku. Skrýva sa v nej názov polárnej stanice. Potom 
odpovedz na otázky pod doplňovačkou týkajúce sa pojmu z tajničky. 

       Mesto na dolnom toku rieky Dalälven. 

       Veľké africké ložisko mangánu. 

       Sopka na ostrove Hokkaidó. 

       Pravostranný prítok Nílu. 

       Súostrovie v Indonézii. 

       Mesto na pobreží Kaspického mora. 

 Tajnička: _ _ _ _ _ _  
a) Aké súradnice má stanica? ........° 28´ južnej šírky,   .........° 50´.......................nej dĺžky 

b) Ako ďaleko sa nachádza stanica od južného pólu?   ................. km 

c) K pobrežiu ktorého oceána je stanica najbližšie?   ............................................... oceána 

4. Doplň áno alebo nie do prázdnych políčok nasledujúcej tabuľky, podľa toho, či pre dané sídlo v SR 
platia alebo neplatia charakteristiky uvedené v prvom stĺpci. Pomôžu ti mapy v atlase. 

Charakteristika sídla Ostrá Lúka Mlynky Tepli čka nad Váhom 

slnko vychádza skôr ako 
v Banskej Bystrici, ale zapadá 

neskôr ako v Košiciach 
   

vo vzdialenosti do 10 km sa 
nachádza vodná elektráreň    

najväčšie mesto okresu, 
v ktorom sa obec nachádza, 
má nad 50 tisíc obyvateľov 

   

Ktoré z uvedených sídel leží v ochrannom pásme národného parku? .......................................................... 
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