
Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
44. ročník, školský rok 2015/2016 

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. *Vlož do nasledujúcej doplňovačky pomenovanie rôznych druhov energie podľa pôvodu a odhaľ tajničku. 
Pomôžu ti predtlačené písmená. Slovo z tajničky potom doplň do vety pod krížovkou. 
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 Ropu, uhlie, svietiplyn, či zemný plyn, ale napríklad aj izotopy uránu, nazývame jedným slovom _ _ _ _ _ _ . 

2. *Doplň správne výrazy do nasledujúcich viet. 
a) Organizácia krajín vyvážajúcich ropu používa skratku _ _ _ _ . 
b) _ _ _ _ _  je v naftárskom priemysle najčastejšie používaná merná jednotka objemu. Zodpovedá 

približne 160 litrom. 
c) Zariadenie, ktoré je základnou súčasťou procesu spracovania železnej rudy na železo, sa nazýva               

_ _ _ _ _ _    _ _ _.  

3. V nasledujúcej tabuľke vyfarbi v každom jej riadku jedno políčko s charakteristikou platnou pre Nemecko.  

počet obyvateľov  
(rok 2014)  102 mil. 95 mil.  81 mil.  62 mil. 

rozloha 75 tisíc km2 150 tisíc km2 360 tisíc km2 620 tisíc km2 

zviera zobrazené 
na štátnom znaku dvojhlavý orol orlica lev kohút 

počet susedných 
štátov 6 7 9 12 

najdlhšia štátna 
hranica 

s Českou 
republikou s Rakúskom s Poľskom s Francúzskom 

počet spolkových 
štátov 25 16 9 3 

v Európskej únii od roku 1957 od roku 1968 od roku 1991  od roku 1999 

mena v súčasnosti nemecká marka nemecký šiling nemecká koruna euro 

najväčšie mesto Berlín Hamburg Kolín 
nad Rýnom Brémy 

najväčší morský 
prístav Hamburg Brémy Lübeck Rostock 

podiel ornej pôdy 
z rozlohy štátu 20 % 34 % 48 %  59 % 

 

 



4. Identifikuj sídla na mape Slovenska označené číslicami 1 až 5 a priraď k nim správnu charakteristiku. Vyber z:   

 tepelná elektráreň, cukrovar, spracovanie hliníka, výroba vagónov, výroba hnojív 

 
   názov sídla     charakteristika 

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

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

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

4 - ..................................................................... - .................................................................... 

5 - ..................................................................... - .................................................................... 

5. Marek žije v Banskej Bystrici. Jeho kamarát Vlado sa s rodičmi pred rokom odsťahoval do Lipska. Chlapci 
zostali v kontakte a často si píšu e-maily. Prečítaj si pozorne správu, ktorú poslal Vlado Marekovi a potom 
odpovedz na otázky pod textom. 

Ahoj, Marek! 

Minulý víkend som bol s rodičmi na dovolenke na najväčšom ostrove patriacom Nemecku. Volá sa ****** 
a leží v Baltskom mori. Bolo tam super! Cestou späť sme sa zastavili vo Wolfsburgu. Asi vieš, že je to mesto, 
v ktorom sídli známa nemecká automobilka **********, ktorá vyrába autá aj na Slovensku. Už minule som ti 
písal, že ma otec vzal na tréning Bayernu Mníchov. Futbalisti mali na sebe dresy značky ******. Vedel si, že 
táto svetoznáma nemecká značka bola odvodená z mena Adolfa Dasslera - zakladateľa firmy? Po tréningu sme 
si pozreli Mníchov. Je hlavným mestom spolkovej republiky ********. V súčasnosti je Mníchov ****** 
najväčším mestom Nemecka. Najpočetnejšou etnickou menšinou v Nemecku sú prisťahovalci z *******. Tvoria 
viac ako 2 % obyvateľstva Nemecka. Mnohí z nich sa sem prisťahovali za prácou v 60. a 70. rokoch 20. 
storočia. Aj v našej triede máme troch chlapcov, ktorí majú ******* pôvod. Nabudúce ti pošlem niekoľko 
fotiek z dovolenky. Maj sa! 
Vlado  

a) Ako sa volá ostrov, na ktorom dovolenkoval Vlado?  ...................................................... 

b) Ako sa volá koncern, ktorý sídli vo Wolfsburgu?  ........................................................ 

c) Kde na Slovensku má táto automobilka lokalizovanú svoju rozsiahlu výrobnú prevádzku?  

V meste .......................................................... . 



d) Ako sa volá spolková republika, ktorej hlavné mesto je Mníchov? ..................................................... 

e) Akú nemeckú značku športového oblečenia, obuvi a potrieb mal na mysli Vlado? ....................................... 

f) Koľkým mestom v poradí podľa počtu obyvateľov je v Nemecku v súčasnosti Mníchov? .................. 

g) Z ktorého štátu sa v 60. a 70. rokoch 20. storočia prisťahovalo do Nemecka veľa ľudí kvôli práci?  

Z ................................................ . 

6. Poznáš dobre mapu Nemecka? Doplň k číslam a písmenám vedľa mapy správne názvy a odpovedz na otázky. 

 

a) B – ............................................................ more 

b) C – rieka ............................................................ 

c) E – rieka ............................................................. 

d) 1 – mesto ........................................................... 

e) 4 – mesto ............................................................ 

f) 6 – mesto ............................................................ 

g) Akým číslom je označené hlavné mesto Berlín?  

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

h) Ako za nazýva zakrúžkovaný polostrov?  

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

7. Slovensko v celosvetovom meradle vyniká v ťažbe jednej suroviny, ktorá obsahuje horčík. Vďaka svojim 
tepelno-izolačným vlastnostiam sa používa na výrobu žiaruvzdorných tehál. Ložiská tejto suroviny máme 
najmä v Slovenskom rudohorí. 

a) Ako sa nazýva surovina, o ktorej sa píše v texte? ........................................................... 

b) Napíš názvy troch slovenských miest, v ktorých blízkosti sa nachádzajú ložiská tejto suroviny. Pomôžu ti 
začiatočné písmená ich názvov. 

H...............................................  J.........................................  K................................... 
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