
Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
43. ročník, školský rok 2014/2015 

Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (8. a 9. ročník) a OG (3. a 4. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

 

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

1. Na nasledujúcom obrázku je čiernou čiarou znázornená trasa cesty, po ktorej automobily prechádzajú 
cez horské sedlo označené písmenom B. Čísla pri bodoch A, B a C informujú o ich nadmorskej výške. 

a) Koľko výškových metrov prekoná automobil po trase z bodu A do bodu C? ..................... m 

b) Zmeraj čo najpresnejšie, akú dlhú trasu prejdú automobily po ceste z bodu B do bodu C.   ................ m 

c) Národná diaľničná spoločnosť sa rozhodla vybudovať tunel, ktorým si motoristi cestu skrátia 
a zjednodušia. Tunel má tvar úsečky a začína v bode D. Celková dĺžka tunela bude 1300 metrov. Prvá časť 
tunela je už prerazená (z bodu D do bodu E) a zaznačená v mape.  

Aká je dlhá? ...................... m  Pod akým azimutom razili prvú časť tunela (z bodu D)? ................° 

d) Vyznač v mape bod F, v ktorom bude tunel končiť.  

e) Druhú časť tunela budú raziť opačným smerom (z bodu F). Pod akým azimutom? ................. ° 

f) Sivými čiarami sú v mape zobrazené vrstevnice. Do obdĺžnikov označených písmenami G a H doplň 
k vrstevniciam správne číselné údaje (nadmorskú výšku, ktorú reprezentujú). 

g) Ktorý svah výstupu do sedla je strmší? Zakrúžkuj.  západný východný 

Pomôcka: Prepočítaj výškový rozdiel na vzdušnú vzdialenosť alebo sleduj vrstevnice. 

 

2. V každom z nasledujúcich riadkov je jeden pojem, ktorý do neho nepatrí. Nájdi ho a vyčiarkni. Potom 
do zátvorky na konci riadka doplň spoločnú vlastnosť zvyšných štyroch objektov. Vyberaj z: 

mys, delta, viac ako 1000 m n. m., súostrovie, poludník 65° 

a) Ural, Bolívia, Kaspické more, Grónsko, Nová Zem (.........................................................) 

b) Khulna, Tantá, New Orleans, Šanghaj, Caen (.........................................................) 

c) Severná zem, Chalkidiki, Rjúkju, Nikobary, Hoang Sa (.........................................................) 

d) Eugenia, Mendocino, Aniva, Arlan, Naturaliste (.........................................................) 

e) Askja, Peleaga, Pektusan, Stromboli, Jamantau (.........................................................) 



3. S pomocou indícií v rámčekoch doplň správne názvy do zemepisnej doplňovačky a odhaľ tajničku. Skrýva 
názov mesta, ktoré leží na jednom súostroví v Tichom oceáne.  

 1.         1. Je tam 14:00 hod., keď je v Peru poludnie. 

2.           

 3.         2. Na Filipínach druhý najväčší. 

  4.         

 5.         3. 1° južnej šírky, 37° východnej dĺžky. 

6.           

 7.         4. Pramení v Novom Mexiku, ústi v Texase. 

           

          5. Na Severnom ostrove najvyššia. 

 
Tajnička: _ _ _ _ _ _ _    
Ako sa nazýva súostrovie, na ktorom toto mesto leží? .......................................................................................... 

4. Geografické regióny sa v niečom od seba líšia, a naopak, v niečom sa podobajú. Doplň písmená A až H 
označujúce nasledujúce charakteristiky a pojmy na správne miesto do diagramu: tie, čo sa týkajú iba okresu 
Turčianske Teplice do ľavej časti diagramu, tie, čo sa týkajú iba okresu Rimavská Sobota do pravej časti 
diagramu a tie, ktoré sa týkajú oboch uvedených okresov do strednej časti diagramu (do prieniku). 

A: Iba jedno mesto.  D: Povodie Dunaja.    G: Obec Dubno. 
B: Ropovod.   E: Zasahuje územie národného parku.  H: Rieka Turiec. 
C: Obec Dubové.  F: Železničná trať. 

 



5. Nasledujúce tri geografické oblasti doplň na správnu priečku rebríčka zostaveného podľa priemerného 
ročného úhrnu zrážok. 

ostrov Birara, kotlina Bodele, Yorský polostrov 

 
 

I. .............................................................. 

II. povodie rieky Ashburton  

III. .............................................................  

 IV. ostrov Jáva 

V. ............................................................ 
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