
Okresné 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 pohoria a jeho najvyššieho vrchu: 

 geografické súradnice pohorie najvyšší vrch 

a) 
80. poludník na V pologuli a  
30. rovnobežka na S pologuli 

  

b) 
10. poludník na V pologuli a  
47. rovnobežka na S pologuli 

  

c) 
6. poludník na Z pologuli a  
32. rovnobežka na S pologuli 

  

d) 
148. poludník na V pologuli a  
36. rovnobežka na J pologuli 

  

2. Predstav si, že v strede nasledujúcej smerovej ružice leží mesto Ankara. Do štvorcov v obrázku doplň svetové 
strany a k čiaram priraď nasledujúce mestá podľa toho, na ktorú svetovú stranu sa nachádzajú od mesta Ankara: 

Moskva, Káhira, Washington, Tokio, Jakarta, Berlín 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. V každom riadku podčiarkni to mesto, v ktorom vítajú Nový rok ako prví: 

a) Londýn, Peking, Moskva, Tokio  
b) Rio de Janeiro, Jakarta, Barcelona, Sydney  
c) Bratislava, New York, Lisabon, Perth  

4. Doplň chýbajúce názvy v novinovom článku o plavbe moreplavca Juana. Použi Školský atlas sveta. 

Juanova plavba sa začala v prístavnom meste Gijón, ktoré sa nachádza v štáte _______________________. 

Plavba pokračovala na sever cez ____________________ záliv až do prístavného mesta Brest, ktoré leží na 

____________________ polostrove. Tu si Juan nabral zásoby jedla a vody a pokračoval v plavbe smerom na 

severozápad cez Keltské more a odtiaľ na sever cez prieliv _______________________ . Počas silnej búrky 

jeho loď stroskotala na mieste, kde sa pretína 5. poludník na západnej pologuli a 54. rovnobežka na severnej 

pologuli, blízko ostrova _______________________. Tam opravil svoju loď a pokračoval ďalej. Kormidlo 

otočil na severozápad a preplavil sa cez ______________________ prieliv. Plavba pokračovala na severozápad 

smerom k miestu, kde sa pretína 20. poludník na západnej pologuli a 60. rovnobežka na severnej pologuli. Tam 

Juan otočil kormidlo priamo na sever a dostal sa do cieľa svojej cesty na ostrov _______________________.  



5. Marek z Bratislavy volal cez Skype o 13:00 hod. s kamarátmi Xu Guanom z Pekingu, Johnom z New Yorku 
a Sergejom z Moskvy. Koľko hodín bolo: 

a) v Pekingu u Xu Guana, keď volal s Marekom?  __________________________________ 

b) v New Yorku u Johna, keď volal s Marekom?  __________________________________ 

c) v Moskve u Sergeja, keď volal s Marekom?  __________________________________ 

6. K písmenám z nasledujúcej slepej mapy napíš názvy: 

miest:   A – _______________________,  B – __________________________,  

C – _______________________,  D – __________________________, 

prielivu:    E – _______________________, 

ostrovov:   F – _______________________, G – __________________________,  

H – _______________________, 

oceánskej panvy:  I – _______________________, 

mora:   J – _______________________ . 

V slovenčine písmeno E pri poludníkoch označuje _____________________ a písmeno S pri rovnobežkách 

_________________. 
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