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

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. K uvedeným výrokom doplň správne mesto. Vyberaj z nasledujúcich a každé môžeš použiť iba 

raz:        
   Madrás, Nuuk, Bratsk, Durban, Gíza 

a) Nemožno tam vidieť súhvezdie Veľký voz: .................................................  

b) Je tam poludnie, keď je na Slovensku 5:00 hod.: ................................................. 

c) Môžeš tam zažiť monzún: ................................................. 

d) Nachádza sa na území s hustotou zaľudnenia viac ako 200 obyv./km2: ...................................... 

e) Žijú tam Eskimáci: ................................................. 

2. Vypíš všetky africké štáty, cez ktoré prechádza nultý poludník: 

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

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

a) Ktorý z týchto štátov má bohaté zásoby ropy a plynu? .............................................. K úmoriu 

ktorého mora patrí väčšina povrchu tohto štátu? .......................................................................... 

b) V ktorom z týchto štátov tvoria najväčší podiel jeho rozlohy lúky a pasienky?  

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

3. Podľa obrysov hraníc identifikuj ostrovné štáty a ku každému z nich uveď oceán alebo oceány, 
ktoré ho obmývajú: 

A – štát: .................................................................... 

       oceán(y): .............................................................................. 

 B – štát: .................................................................... 

       oceán(y): .............................................................................. 

C – štát: .................................................................... 

       oceán(y): .............................................................................. 

D – štát: .................................................................... 

       oceán(y): .............................................................................. 
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4. Do štvorčekov doplň znamienko nerovnosti „>” alebo „<”. Pomôžu ti mapy v atlase. 

 

5. V každom riadku zakrúžkuj správnu odpoveď. 

a) Ktorý z nasledujúcich ostrovov je najväčší? 

Nová Kaledónia   Sachalin     Nová Guinea        Madagaskar 

b) Ktorý z nasledujúcich štátov sa v súčasnosti vyznačuje prirodzeným úbytkom obyvateľstva? 

Kanada  Nový Zéland   Uruguaj  Nemecko 

c) Ktorá z nasledujúcich riek nepatrí k úmoriu Tichého oceána? 

Mekong   Amur  Murray   Yukon 

d) Ktorý zo štátov USA nie je vnútrozemským? 

Oklahoma  Ohio  Vermont  Washington 

6. V nasledujúcej úlohe doplň správne údaje. Pracuj s mapou Tichého a Indického oceánu v Atlase 
sveta. 

a) Zemepisné súradnice mesta Anchorage sú : .............˚ 13  ́severnej zemepisnej šírky,  

                .............˚ 53  ́....................... zemepisnej dĺžky. 

b) Ktoré mesto má zemepisné súradnice 59˚ 34  ́s. š., 150˚ 48  ́v. d. ?  

Mesto: ...................................................................... 

Lietadlo z tohto mesta do mesta Anchorage odlieta vo štvrtok o 17:00 hod. miestneho času. 

c) Ktorý deň a aký čas bude mať na svojich hodinkách v tom čase letiskový dispečer 

v Anchorage?   deň: .................................................., ................................. hod. 

d) O koľko hodín si bude musieť posunúť svoje hodinky pilot lietadla po prílete do Anchorage?  

O ............................................. smerom ........................................... .  

e) Akú priamu vzdušnú vzdialenosť lietadlo prekoná? Z nasledujúcich možností podčiarkni tú 

správnu: 3 560 km / 3 960 km / 4 260 km 
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a) januárová teplota mesta Montevideo  Port Moresby 
     
b) hustota zaľudnenia ostrova Jamajka  Jáva 
     
c) nadmorská výška sopky Etna  Hekla 
     
d) hĺbka jazera Ukerewe  Malawi 
     
e) prirodzený prírastok štátu Nepál  Uruguaj 


