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

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (6. a 7. ročník) a OG (1. a 2. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

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

  
1. Vyplň geografickú doplňovačku a odhaľ tajničku. Potom doplň správne pojmy do vety pod 

doplňovačkou. 

          Ostrovný štát v Stredozemnom mori – člen Európskej únie. 

          Sopka na Islande. 

          Najsevernejší štát Spojených štátov amerických. 

          Veľké jazero v Afrike. 

          Najvyšší vrch pohoria nachádzajúceho sa v Gruzínsku. 

          Rieka vlievajúca sa do Thajského zálivu. 

          Iný názov pre Thessaloniki. 

  

Tajnička: _  _  _  _  _  _  _  patrí štátu ............................................................... a je súčasťou 

súostrovia ............................................................................. .   

2. Orol skalný sa považuje za kráľa hôr a môžeš ho pozorovať aj na Slovensku. Domovom orla 
Arnalda je však najvyšší vrch Dolomitov, ktoré sú súčasťou rozsiahleho európskeho pohoria. 
Jedného dňa sa Arnaldo rozhodol navštíviť príbuzných žijúcich na najvyššom vrchu Álp. Letel za 
jasného a bezveterného počasia. Vezmi si na pomoc atlas (pracuj s mapami čo najväčších mierok) 
a odpovedz na nasledujúce otázky: 

a) Akú vzdialenosť preletel Arnaldo z Marmolady na najvyšší vrch Álp? ............... km 

b) Pod akým azimutom letel Arnaldo zo svojho domova na návštevu? (smer na sever stotožni so 

zvislým okrajom mapy)  ...............˚ 

c) Ponad ktoré dve veľké jazerá letel? ..................................... a ...................................... 

d) Predstav si, že by sa Arnaldo rozhodol obletieť svoj domovský vrch Marmoladu po kružnici 

s priemerom 400 km. Z atlasu zisti, územie ktorých štátov by na svojom lete videl priamo pod 

sebou. (Pozor! Za každý nesprávne uvedený štát sa ti odpočíta jeden bod.)  

Boli by to štáty: ........................................................................................................................ 

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

e) Ktoré hlavné mesto leží najbližšie k vrchu, na ktorom býva Arnaldo? .................................. 



f) Ak by Arnaldo letel priamo na východ, doletel by na najvyšší vrch ďalšieho pohoria. Ako sa 

tento vrch nazýva? .................................................. 

 

3. Roztrieď nasledujúce geografické celky do podnebných pásem: 

Kjúšú, Barrowov mys, Sokotra, Madeira, Howov mys, Čukotský polostrov, Luzon, Falklandy 

 Tropické pásmo: ............................................................................................................ 

 Subtropické pásmo: ........................................................................................................ 

 Mierne pásmo: ................................................................................................................ 

 Subpolárne pásmo: ......................................................................................................... 

 Polárne pásmo: ................................................................................................................ 

  

4. Podľa obrysov hraníc identifikuj štáty a odpovedz na otázky, týkajúce sa zobrazených štátov. 

 

 

A. ................................................... 

B. ................................................... 

C. ................................................... 

D. ................................................... 

E. ................................................... 

 
 
 
 
 
 
a) Ktorý zo zobrazených štátov ovplyvňuje studený oceánsky prúd? ................................................. 

b) V ktorom zo zobrazených štátov môžeš pozorovať polárnu žiaru? V ........................................... . 

c) Dva zo zobrazených štátov majú rovnaký úradný jazyk. Ktorý? Je to ............................................ 

jazyk. 

d) Aký je maximálny časový rozdiel medzi zobrazenými štátmi? Je to ................................ hodín. 
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