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Školské kolo geografickej olympiády pre stredné školy 
42. ročník, školský rok 2013/2014 

 

01. Žiaci gymnázia v Považskej Bystrici sa chystali na túru do Súľovských vrchov. Trasu si vyhľadali v GPS 
navigácii. Údaje uvádzali, že dĺžka trasy je 21 km. Trasu si vytlačili na tlačiarni a odmerali jej dĺžku. Použili na to 
metódu odpichovania kružidlom a merania kúskom nite. Výsledky oboch meraní sčítali a potom vydelili dvoma. 
Vyšlo im 43 cm. Potom sa snažili určiť, v akej mierke bola trasa v navigácii zobrazená. Vyznačte, ktorá 
z odhadovaných mierok je približne správna.          body: 1  
A) 1 : 50 000   B) 1 : 100 000   C) 1 : 200 000   D) 1 : 500 000 
 
02. Podnebie na našej planéte je najviac závislé od žiarenia z najbližšej hviezdy k Zemi. Množstvo tohto žiarenia 
závisí na jednotlivých miestach Zeme aj od sklonu osi jej rotácie. Je to určujúci faktor pre vymedzenie jednotlivých 
podnebných pásiem. Pre Zem platí pravidlo, že sklon osi rotácie Zeme a roviny, v ktorej obieha Zem okolo Slnka, 
zviera uhol rovnaký, ako je geografická šírka presne stanovenej rovnobežky. Táto rovnobežka je:  body: 1 
A) rovník    B) obratník Raka  C) severný polárny kruh D) severný pól 
 
03. Množstvo dopadajúcich slnečných lúčov a ich energia závisí aj od vzdialenosti Zeme od Slnka. Rozdiel medzi 
najvzdialenejším a najbližším bodom Zeme od Slnka v priebehu roka je približne 5 mil. km, ale pre ročné obdobia 
to nie je rozhodujúci činiteľ. Určte, keď je Zem najďalej od Slnka, aké ročné obdobie je v Montreale. body: 1 
A) jar     B) leto    C) jeseň   D) zima 
 
 04. Jednotlivé regióny na Zemi sa líšia svojou rozlohou a počtom obyvateľov. Ako husto sú obývané, sa určuje na 
základe ich relatívneho zaľudnenia. Existuje jednoduchý spôsob na jeho zistenie. Aplikujte ho na porovnanie 
hustoty zaľudnenia Slovenska a regiónu M. Rozloha regiónu M je 100 000 km². Pri akom počte obyvateľov má 
región M približne rovnakú hustotu zaľudnenia ako Slovensko?      body:  1 
A) 1,5 mil.    B) 5,3 mil.   C) 10,9 mil.   D) 16,2 mil. 
 
05. Človeku najpodobnejšími sú živočíchy z radu primátov, medzi nimi sú to Hominidi. Tieto obývajú vo voľnej 
prírode len určité regióny Zeme. Uprednostňujú teplé tropické podnebie s možnosťou dostatočných zásob potravy 
a vody. Medzi takéto druhy živočíchov patria orangutany, gorily a šimpanzy. V ktorom z uvedených štátov žijú vo 
voľnej prírode orangutany?           body:  1 
A) Niger    B) Kongo   C) Kolumbia   D) Malajzia 
 
06. Podľa toho, ako je Zem natočená k Slnku, je na jej jednotlivých miestach tma alebo svetlo. Slnko tam môže 
vychádzať alebo zapadať. Rozhodnite, na základe úvahy o postavení Zeme a Slnka, čo platí o meste S. Mesto S leží 
na tom istom poludníku ako Stropkov ale oveľa južnejšie. Dňa 7. 2. 2014 v meste S slnko zapadne:  body:  1 
A) skôr ako v Stropkove    B) neskôr ako v Stropkove  
C) v tom istom čase ako v Stropkove  D) slnko dňa 7. 2. 2014 nezapadne 
 
07. V súčasnosti sa svetový oceán rozdeľuje na päť presne vymedzených oceánov. Ich hranice tvoria poväčšine 
rozhrania s rôznymi fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami vôd. Tie sa často viažu na presné 
prírodné fenomény (prielivy, morské prúdy a i.).  
Identifikujte, v ktorom oceáne sa nachádza bod 62° j. g. š., 48° v. g. d.?      body:  1 
A) Južnom oceáne   B) Tichom oceáne  C) Indickom oceáne  D) Atlantickom oceáne  
 
08. Pravlasťou kávy je oblasť Etiópie. Postupne sa plody kávovníka kultivovali a jej pestovanie sa rozšírilo do 
mnohých ďalších regiónov vhodných na jej pestovanie. Určte, z ktorého z uvedených štátov sa vyváža v súčasnosti 
najviac kávy?             body: 1 
A) USA    B) Etiópia   C) India   D) Brazília  
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09. Obyvateľstvo na Zemi sa sústreďuje do niektorých oblastí viac do iných menej. Pobrežie morí a oceánov je 
celkovo oveľa hustejšie obývané ako vysokohorské regióny. Odlišnosti sa prejavujú aj podľa geografickej šírky. Pri 
posúdení zaľudnenosti jednotlivých rovnobežkových pásiem treba vziať do úvahy rozloženie veľkomiest, 
aglomerácií či konurbácií. Rozhodnite, pri ktorej z uvedených rovnobežiek žije najviac obyvateľov?  body: 1 
A) 64° j. g. š.    B) 50° j. g. š.   C) 23° j. g. š.   D) 66° s. g. š.  
 
Otázky 10. až 14. sa viažu na mapu Slovenska. Na základe nej posúďte jednotlivé odpovede a vyberte 
správne alternatívy.  
10. Pohorie označené tmavšou farbou a písmenom P patrí medzi nízke pohoria Slovenska. Nachádza sa v ňom iba 
jedno mesto. Ako sa nazýva?            body: 1 
A) Námestovo.  B) Trebišov.    
C) Svidník.   D) Fiľakovo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Zo severu obklopuje pohorie P nižšie územie, ktoré tvoria prevažne pahorkatiny. Toto územie tvorí rozsiahly 
región, ktorý označujeme spoločným názvom:         body: 1 
A) Juhoslovenská kotlina  B) Zvolenská kotlina  C) Rimavské podolie  D) Rožňavská kotlina 

 
12. Na hraniciach pohoria P sú vyznačené tri rieky. Majú málo vody, lebo pretekajú prevažne suchými regiónmi. 
Všetky tri sa vlievajú do väčších riek. Do akého úmoria patria tieto rieky?      body: 1 
A) Jadranského mora   B) Egejského mora  C) Čierneho mora  D) Baltského mora 
 
13. Mesto M vyznačené na mape je staré banícke mesto. Leží v malej kotline, ktorú obklopujú zo všetkých strán 
pohoria. Rozhodnite, akú výšku má najvyšší vrch v okruhu 20 km od stredu mesta M.    body: 1  
A) 2 655 m n. m.   B) 1 945 m n. m.  C) 1 322 m n. m.  D) 702 m n. m. 
 
14. Rieka R sa vlieva do Váhu a je podľa nej pomenovaný celý región. Rozhodnite, ako sa nazýva významná 
pamiatka, ktorá sa nachádza v najväčšom meste na rieke R?        body: 1  
A) Národný cintorín.   B) Hrad Strečno.  C) Skanzen Vychylovka. D) pamiatka UNESCO. 
 
15. Označenie vnútrozemský štát sa používa pre štáty, ktoré nehraničia so svetovým oceánom (k svetovému oceánu 
patria aj moria ale nie jazerá, pozor, Mŕtve more sa síce nazýva more ale je to v skutočnosti jazero, lebo nie je 
prepojené so svetovým oceánom). Posúďte a vyznačte, ktorý z uvedených štátov nie je vnútrozemský?   body: 1 
A) Azerbajdžan.   B) Uruguaj.   C) Afganistan.   D) Paraguaj. 
 
16. Naše národné parky sú väčšinou pomenované podľa pohorí, ktoré ich tvoria. Zasahujú však aj do iných pohorí. 
Z uvedených pohorí iba na územie jedného z nich nezasahuje národný park. Určte, ktoré pohorie to je.  body: 1  
A) Slovenské rudohorie B) Štiavnické vrchy  C) Bukovské vrchy  D) Roháče 
 
17. Najväčšiu časť súše tvorí Euroázijský kontinent a najrozľahlejším oceánom je Tichý oceán. Ich časti sa 
rozprestierajú na rôznych pologuliach a prispievajú tak k nerovnomernému zastúpeniu súše a oceánov na Zemi. Na 
ktorej pologuli tvorí súš najmenšiu časť jej povrchu?        body: 1 
A) na severnej   B) na východnej  C) na západnej   D) na južnej 
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Otázky 18. až 20. sa viažu na mapu Sveta. Na základe nej posúďte jednotlivé odpovede a vyberte správne 
alternatívy. 
18. Na mape sveta sú vyznačené základné obrysy pevniny, oceánov, morí, jazier, riek a štátov. Podľa mapy posúďte 
a vyberte správnu odpoveď. Do ktorého oceánu sa vlieva väčšina juhoamerických riek?   body: 1 
A) Južného oceánu.    
B) Indického oceánu.    
C) Atlantického oceánu.    
D) Tichého oceánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Na ktorej geografickej šírke zobrazenie mapy najviac skresľuje povrch Zeme a preto sa zdajú jej časti v týchto 
miestach rozľahlejšie ako v skutočnosti?          body: 1 
A) 60° s. g. š.    B) 40° s. g. š.   C) 20° s. g. š.   D) 0° s. g. š.  
 
20. Ostrovy vznikajú rôznym spôsobom. Môžu byť súčasťou ponorenej pevniny, sopečné, atoly a i. Podľa mapy 
určte, medzi ktorými svetadielmi sa nachádza najväčšie zoskupenie ostrovov. Medzi:   body: 1 
A) Južnou Amerikou a Afrikou   B) Afrikou a Áziou   
C) Európou a Afrikou     D) Áziou a Austráliou  
 
21. Medzi zaujímavé formy povrchu Zeme patria kary. Vznikajú osobitým spôsobom a typické pre ich vznik je aj 
miesto vzniku. Rozhodnite, na aké územie sa viaže.        body: 1 
A) nížinaté    B) kotlinové   C) pahorkaté   D) hornaté 
 
22. Výrazné (až krvavé) nepokoje medzi vládou a opozíciou sa odohrávajú v mnohých štátoch Zeme. Ktorý 
z uvedených štátov im v súčasnosti nečelí?         body: 1 
A) Ukrajina.   B) Sýria.   C) Kórejská republika.  D) Thajsko. 
 
23. Pravidelné veterné systémy sú súčasťou globálnej cirkulácie ovzdušia. Medzi najznámejšie patria pasáty. Typické 
pre tento veterný systém je, že prúdi:          body: 1 
A) z pevniny nad oceán.    B) od obratníkov k rovníku.  
C) z oceánu nad pevninu.    D) od rovníka k obratníkom. 
 
24. Odlišným typom krajiny od karov sú atoly. Viažu sa na odlišné podmienky aj procesy, ktorými vznikajú. Atoly 
vznikli činnosťou:              body: 1 
A) živočíchov.   B) ľadovcov.   C) vetra.   D) riek.  
 
25. Obyvateľstvo možno rozdeliť podľa mnohých kritérií. Jedným zo spôsobov členenia je delenie na  
predproduktívne, produktívne a poproduktívne. Najviac poproduktívneho obyvateľstva (v absolútnom počte) žije 
z uvedených štátov v:             body: 1 
A) Mexiku.    B) Austrálii.   C) Turecku.   D) Japonsku.  
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26. Dnes (7. 2. 2014 o 15 hodine a 15 minúte), keď píšete túto písomku, je v São Paule:      body: 1 
A) ráno do 10 hodiny.   B) okolo poludnia.  C) večer po 15 hodine.  D) noc.  
 
27. Mestá sú sídla, ktoré majú špecifické vlastnosti. Nimi sa odlišujú od vidieckych sídel. Aglomeráciu tvorí? body: 1  
A) veľké mesto a naň previazané okolité sídla.    B) viacero menších miest.   
C) súbor viacerých vzdialenejších veľkých miest.  D) administratívne vyčlenené hlavné mesto štátu.  
 
28. Púšte je označenie územia, v ktorom je nedostatok vody. Môžu sa nachádzať v rôznych podnebných oblastiach 
a nadmorských výškach. Určte, kde vznikli najrozsiahlejšie púštne oblasti tropického pásma.   body: 1 
A) na pobreží pri rovníku.  B) vo vnútrozemí pri rovníku. C) pri obratníku Kozorožca. D) pri obratníku Raka.  
 
29. Najviac obyvateľov zo všetkých štátov Zeme žije v súčasnosti v Číne, ktorá leží na severnej pologuli a ani malou 
časťou územia nezasahuje na južnú pologuľu. Ktorý je najľudnatejší štát južnej pologule?    body: 1 
A) Brazília.    B) India.   C) Austrália.   D) Nigéria. 
 
30. Obyvateľstvo Zeme každoročne rýchlo rastie. Tempo jeho nárastu sa však mierne spomaľuje. Prognózy 
naznačujú, že počet obyvateľov Zeme, by sa mal zvýšiť o 1 mld. približne o 15 rokov. Odhadnite, o koľko 
obyvateľov sa v priemere denne zvýši počet obyvateľov našej planéty?     body: 1 
A) 1 800.    B) 18 000.   C) 180 000.   D) 1 800 000.  
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