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

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (5. ročník)  
Praktická časť - úlohy 

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

 

1. Na nasledujúcom obrázku je znázornený výrez zo zemepisnej siete. Rieš v ňom nasledujúce úlohy: 

a) Bodom A označ v obrázku miesto, v ktorom sa pretína 45. poludník na západnej pologuli a 50. 
rovnobežka na severnej pologuli.  

b) Bodom B označ v obrázku miesto, v ktorom sa pretína 15. poludník na východnej pologuli a 30. 
rovnobežka na severnej pologuli. 

c) Doplň do nasledujúcej vety správne údaje: 

Bod C sa nachádza na mieste, kde sa pretína .......... . poludník na západnej pologuli a ........ . 
rovnobežka na severnej pologuli.  

 
2. Vyhľadaj v atlase ústie rieky Zambezi. Pracuj s mapami Afriky a odpovedz na nasledujúce otázky. 

a) Do ktorého oceánu sa vlieva rieka Zambezi? Do ........................................................... oceánu. 

b) V ktorom štáte sa nachádza ústie tejto rieky? V štáte ............................................................ . 

c) Akým jazykom sa dorozumievajú ľudia v tomto štáte? .................................................. jazykom. 

Pomôcka: Pomôže ti mapa Najrozšírenejšie jazyky sveta.   

d) Keby si sa z ústia rieky Zambezi plavil priamo na východ, na ktorom ostrove by si pristál?  

Na ostrove .................................................................. .  

e) Ako sa volá prieliv, ktorý by si vtedy preplával? ............................................................... prieliv. 

f) Ktoré veľké mesto sa nachádza juhozápadným smerom neďaleko od ústia rieky Zambezi? 

Mesto ............................................................... . 



3. V jednej známej rozprávke Josefa Čapka psíček a mačička hľadajú svoj domček, ktorý im zasypal sneh, 
kým boli preč. Na nasledujúcom pláne je zobrazená stopa mačičky, ktorú zanechala v snehu pri hľadaní 
domčeka. Začala hľadať v mieste označenom písmenom M. Plán je zostavený zo štvorčekov, ktoré majú 
v skutočnosti dĺžku strany 2 metre. 

 
a) Doplň svetové strany smeru pohybu a dĺžky jednotlivých úsekov, ktoré mačička v skutočnosti prešla. 

1. časť: smer na ...................................., dĺžka: ........................................ m 

2. časť: smer na ...................................., dĺžka: ........................................ m 

3. časť: smer na ...................................., dĺžka: ........................................ m 

4. časť: smer na ...................................., dĺžka: ........................................ m 

b) Zaznač do plánu stopu psíka, ktorú zanechal v snehu, keď hľadal domček. Z miesta označeného 
bodom P sa psík pohyboval najprv 7 metrov smerom na západ, potom 1 meter smerom na sever 
a napokon 6 metrov smerom na východ. Tam našiel domček. 

c) Akým smerom a koľko metrov mala prejsť mačička na začiatku hľadania (z bodu M), aby sa 
najkratšou priamou cestou dostala k domčeku? 

Smerom na ................................................... mala mačička prejsť ................................. m. 

4. Mesto Mount Isa sa nachádza vo vnútrozemí najmenšieho kontinentu. Vzniklo vďaka veľkému 
nerastnému bohatstvu v tomto regióne. Vyhľadaj toto mesto na hospodárskej mape a zisti, ktoré kovy sa 
ťažia v jeho blízkosti. Názvy troch z týchto kovov nájdi medzi nasledujúcimi rozsypanými písmenami 
a vypíš ich. Keď písmená z názvov týchto troch kovov vyčiarkneš, zvyšné písmená ti prezradia, ako sa 
tieto kovy nazývajú. 

f  z  o  a  m  l  i  r  ď  e  e  b  o  o  n  n  k  v  o  é 

V okolí mesta Mount Isa sa ťaží ........................................, ..................................... a ............................... . 

Nazývame ich ................................................................ kovy. 

5. Platia nasledujúce tvrdenia? Zisti to pomocou máp v atlase a zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. 

a) Samoa je súostrovie v Tichom oceáne.     ÁNO NIE 

b) Bengálsky záliv sa nachádza na severnej pologuli.    ÁNO NIE 



c) Rieka Níl tečie prevažne z juhu na sever.     ÁNO NIE  

d) Rovník prechádza cez Nový Zéland.     ÁNO NIE 

e) Veľká Viktóriina púšť sa nachádza v Afrike.     ÁNO NIE 

f) Askja je názov sopky na ostrove Island.     ÁNO NIE  

6. Doplň k nasledujúcim „farebným moriam“ názov oceánu, ku ktorému patria.  

a) Červené more - ........................................................................oceán 

b) Žlté more - .............................................................................. oceán 

c) Biele more - ............................................................................ oceán 

d) Čierne more - .......................................................................... oceán 
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