
Krajské 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) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

1. *Zakrúžkuj správnu odpoveď:  

a) 
CUKROVÁ 

TRSTINA 

A. je 2 až 6 metrov vysoká tráva. 
B. je koreňová zelenina, ktorá v podzemných hľuzách obsahuje sacharidy.  
C. je krík s listami sladkej chuti. 

b) 
KOPRA 

A. je druh čajovníka, ktorý sa pestuje na Cejlóne. 
B. je surovina pochádzajúca z kokosového orecha. 
C. je divo rastúci predchodca dnešnej kukurice. 

c) 
FUNGICÍD 

A. je prípravok, ktorý poľnohospodári používajú na ničenie plesní. 
B. je substrát používaný na pestovanie húb v skleníkoch. 
C. je názov vlečnej siete, ktorá zachytáva iba veľké ryby. 

d) 
GARNÁT 

A. je druh jablka pestovaný najmä v oblasti Stredozemného mora. 
B. je morský živočích, ktorý sa loví ako ľudská potrava. 
C. je vzácny druh dreva, z ktorého sa vyrába luxusný nábytok. 

e) 
KAKAO  
 

A. získavame mletím kôry kakaovníka. 
B. získavame drvením alebo mletím kakaových bôbov. 
C. vzniká niekoľkomesačným kvasením plodov a listov kakaovníka. 

f)  
JUTOVNÍK  

A. sa chová kvôli mlieku s vysokým obsahom živočíšnych tukov. 
B. sa zbiera vo voľnej prírode a používa sa ako korenie v ázijskej kuchyni. 
C. sa pestuje na výrobu textilných vlákien. 

2. *Vysvetli podčiarknuté pojmy v nasledujúcich vetách. 

a) Hlavnými odrodami pšenice sú jarná a ozimná.  

Vysvetlenie: ................................................................................................................................................. 

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

b) V živočíšnej výrobe rozlišujeme intenzívny a extenzívny chov hospodárskych zvierat. 

Vysvetlenie: ................................................................................................................................................. 

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

c) V minulosti sa úrodnosť pôdy obnovovala tým, že sa istý čas pôda nechala ležať úhorom. 

Vysvetlenie: ................................................................................................................................................. 

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

d) Poľnohospodárska pôda na svahovitom teréne často podlieha vodnej erózii.  

Vysvetlenie: ................................................................................................................................................. 

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

3. *Doplň správne pojmy do nasledujúcich viet. 

a) V štátoch Irak či Irán z náboženských dôvodov nechovajú ................................................... (doplň názov 

živočíšneho druhu). 

b) Najnižšiu produkciu obilnín v prepočte na jedného obyvateľa má v súčasnosti spomedzi svetadielov 

.................................................... (doplň názov svetadielu). 



c) Najvyššiu produkciu cukru na jedného obyvateľa spomedzi svetadielov v súčasnosti vykazuje 

................................................................. (doplň názov svetadielu). 

d) Spomedzi druhov hydiny sa v najväčšom počte vo svete (približne 20 miliárd kusov) chovajú 

.................................................... (doplň konkrétny druh hydiny). 

e) Na africkom kontinente najviac mäsa na jedného obyvateľa vyprodukuje Juhoafrická republika, na 

americkom svetadieli je na prvom mieste Uruguaj, v Európe je to štát ............................................. . 

4. *Vyber správne zakončenie nasledujúcich tvrdení a podčiarkni ho. 

a) Neolitickou revolúciou nazývame prechod človeka od lovu a zberu k pestovaniu plodín a chovu 
zdomácnených zvierat. Toto zlomové obdobie sa odohralo približne pred 

 500 rokmi 1000 rokmi 10 tisíc rokmi  50 tisíc rokmi  150 tisíc rokmi 

b) Pasienky tvoria približne polovicu povrchu 

 Južnej Ameriky  Afriky  Austrálie  Európy 

c) Druh dobytka chovaný v predhoriach Himalájí, ktorý sa vyznačuje silou a kvalitným mäsom, je 

 jak   alpaka   lama   gnu   mul 

d) Santal je  

druh koreňovej zeleniny  prežúvavec chovaný v Afrike vzácna drevina morská ryba 

e) Medzi najväčších svetových producentov obilia nepatrí 

Austrália  Brazília   Argentína  Ukrajina  Líbya 

5. Na nasledujúcom obrázku sú znázornené štyri európske štáty s vyznačenou polohou hlavného mesta. Pod 
každý z nich doplň názov štátu a čísla charakteristík, ktoré k jednotlivým štátom patria. 

Charakteristiky štátov: 

1. Polovicu územia štátu tvorí orná pôda. 
2. Je rodiskom slávneho geografa Alexandra von Humboldta. 
3. Na severe štátu žijú Laponci. 
4. Má štyri úradné jazyky. 
5. Susedí so štátmi Balkánskeho polostrova. 
6. Po Rusku je druhým najľudnatejším štátom Európy. 
7. Nie je členom Európskej únie. 
8. Je najlesnatejším štátom Európy.  

 
 Názov štátu:  

 A-................................... B-................................... C-.................................  D-................................ 

 Čísla charakteristík štátu:  

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



6. Vyplň doplňovačku a odhaľ tajničku.  

              Jeho centrom je Mníchov. 

              Baile Átha Cliath. 

              Nosia kilt a hrajú na gajdy. 

              V minulosti naše bohaté banské mesto. 

              Najväčší dánsky ostrov. 

              U nás sú Vysoké i Nízke. 

              Zhluk navzájom prepojených miest. 

              Hlavné mesto neveľkého kniežatstva. 

 Tajnička: _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Doplň vynechaný názov štátu a správny číselný údaj do nasledujúcej vety: 

 V tajničke bol ukrytý názov hradu, ktorý leží v ............................................... a podľa ktorého dostalo názov 

zoskupenie ................ štátov strednej Európy.  

7. Doplň nasledujúce charakteristiky na správne miesta do tabuľky. Každú môžeš použiť iba raz.  

0 m - 173 m    mierne pásmo - prechodný typ   65° 

  mierne pásmo - oceánsky typ    56°  400 m - 3797 m 

  48°   0 m - 2119 m   subarktické 

 Jutský polostrov Island Salzbursko 

typ podnebia    

rovnobežka    

nadmorská výška    

8. Pracuj s mapou zobrazenou na ďalšej strane. Čiernymi bodkami sú v nej znázornené mestá, plnými čiarami 
rieky a prerušovanými čiarami štátne hranice a hranice samosprávnych krajov. Vypracuj nasledujúce úlohy: 

a) Označ v mape:  

písmenom T mesto Trnava a  

písmenom K  mesto Košice. 

b) Uveď názvy riek, ktorých toky sú v slepej mape označené číslicami 1, 2 a 3: 
 

1 - ........................................................   

2 - .........................................................  

3 - ......................................................... 

c) Doplň správne názvy do nasledujúcej vety: 

Písmenom P a vyšrafovanou plochou je v mape znázornené pohorie ..............................................................., 

šípka označuje umelú vodnú nádrž ........................................................................................ a symbolom  je 

označený hrad ...................................................................... ležiaci na sútoku dvoch riek. 
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