
Krajské 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 prielivu doplň moria, ktoré spája: 

a) Beringov: ...................................................... a .......................................................... 

b) Davisov: ...................................................... a .......................................................... 

c) Makasarský:   ...................................................... a ...................................................... 

 
2. Na medzinárodnom jazykovom pobyte sa stretli deti z celého sveta. Prvý večer bol zoznamovací. 

Každý účastník mal povedať nejaké zaujímavé fakty o svojej krajine a na základe týchto indícií 
ostatní hádali, odkiaľ pochádza. Odhaľ pôvod nasledovných detí a odpovedz na otázky.  
 
Jama povedal: 

Štát, odkiaľ pochádzam, sa nachádza na polostrove a naše pobrežie je najdlhšie spomedzi všetkých 
štátov na kontinente. Môžeme stáť na severnej aj južnej pologuli súčasne. Patríme  
k najchudobnejším štátom sveta, pestujeme cukrovú trstinu a banánovníky a chováme najmä ovce 
a kozy. Prevládajúcim náboženstvom je islam. Často sa náš štát spomína v súvislosti s novodobým 
pirátstvom. 

Je to štát: ............................................. 

Jonas povedal: 

Aj o mojej vlasti sa pred 5 rokmi písalo v negatívnych súvislostiach. Pri útoku jedného extrémistu 
na ostrove blízko hlavného mesta zahynulo viac ako 70 ľudí. Inak je náš štát považovaný za 
bezpečný a turisti k nám chodia obdivovať krásnu prírodu, najmä fjordy a vodopády. Okrem vody, 
ktorú využívame na výrobu elektrickej energie, máme aj veľké zásoby ropy a zemného plynu 
a rozvinutý rybolov. 

Je to štát: ............................................. 

Ajumi povedala: 

My sme tiež zažili pred 5 rokmi veľkú katastrofu. Silné zemetrasenie a následná vlna cunami 
spôsobili haváriu jednej z našich jadrových elektrární. Podnebie u nás ovplyvňujú monzúny 
a tajfúny. Náš štát patrí k najrozvinutejším ekonomikám sveta. Máme rozvinutý priemysel, 
vyvážame najmä autá a elektroniku. Vo svete sme známi aj vďaka našim záhradám, gastronómii 
a sopke, ktorá je zároveň naším najvyšším vrcholom. 

Je to štát: ............................................. 

Frederik povedal: 

Pochádzam z krajiny „ohňa a ľadu“. Máme najviac termálnych prameňov na Zemi. Magnetom pre 
turistov sú hlavne gejzíry a ľadovce. Niekedy to však má aj negatívne dôsledky, napríklad keď 
v dôsledku výbuchu sopky musel byť v roku 2010 vzdušný priestor nad Európou pre leteckú 
dopravu uzavretý na niekoľko dní. Väčšinu povrchu nášho štátu tvorí tundra. Podobne ako Jonas, 
aj my sme potomkami Vikingov. 

Je to štát: ............................................. 



a) Ako sa nazýva hlavné mesto štátu, z ktorého pochádza Jonas? ................................................... 

b) Na ktorom polostrove žije Jama? .................................................................... 

c) O ktorej známej sopke hovorila Ajumi? ...................................................................................... 

d) Vieš, čo bolo dôvodom prerušenia leteckej dopravy po výbuchu sopky, o ktorej hovoril 

Frederik? ..................................................................................................................................... 

e) Ktoré z detí oslavuje príchod Nového roka v rovnakom čase ako my na Slovensku?  

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

f) Ktoré z detí môžu vo svojej vlasti vidieť na oblohe polárnu žiaru? (uveď mená dvoch detí) 

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

g) Ktoré z detí žije v cisárstve? .......................................  

3. Prvý marcový víkend sa na Slovensku v stredisku Chopok Jasná konali preteky Svetového pohára 
žien v alpskom lyžovaní. Veľkú radosť domácim fanúšikom urobila Veronika Velez-Zuzulová, 
ktorá získala bronzovú medailu. Veronika v súčasnosti žije vo francúzskom meste Annecy, 
vzdialenom približne 40 km od Ženevy. Do dejiska pretekov cestovala lietadlom zo Ženevy do 
Viedne a odtiaľ autom po diaľnici cez Bratislavu a Žilinu. 

a) Akú vzdialenosť Veronika precestovala zo svojho súčasného bydliska do dejiska pretekov za 
predpokladu, že lietadlo letelo priamo? Za cieľ cesty sa považuje Demänová (súčasť 
Liptovského Mikuláša). Čím presnejšie vzdialenosť určíš, tým viac bodov získaš. Veronika 
precestovala spolu ............................. km. 

Najväčšou favoritkou pretekov bola Mikaela Shiffrin z USA, žijúca v Colorade. Jej let z Denveru 
do Viedne trval 14 hodín a cesta autom z letiska do dejiska pretekov, po rovnakej trase ako 
cestovala Veronika, trval ďalšie 4 hodiny. 

b) Kedy najneskôr, teda o ktorej hodine tamojšieho času, musela Mikaela odlietať z Denveru, 
aby stihla otvárací ceremoniál v dejisku pretekov v piatok o 18:00 hod. nášho času?  

deň: ................................... čas: .......................... hod. 

c) Otvárací ceremoniál sa konal netradične, v jaskyni blízko strediska, kde sa následne konali 

samotné preteky. Vieš, ako sa táto jaskyňa volá? ............................................... jaskyňa 

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

d) Na území ktorého národného parku sa konali preteky? ................................................................ 

e) Počas cesty autom do Jasnej mohli Veronika aj Mikaela obdivovať množstvo turistických 

zaujímavostí, medzi nimi napríklad aj viacero hradov. Popod zrúcaniny ktorého hradu 

prechádzali hneď za Žilinou? ..................................... 

f) Za Kraľovanmi videli sútok dvoch riek. Do rieky ................................. sa tu vlieva jej najväčší 

pravostranný / ľavostranný prítok (zakrúžkuj správny výraz) - rieka ..................................... . 

 
Výpočty: (nebodujú sa) 
 



4. V rámci mesiaca fotografie si návštevníci mohli pozrieť aj zábery z rôznych krajín sveta. 
K uvedeným fotografiám uveď štát, z ktorého pochádzajú. Potom doplň do tabuľky 
pod fotografiami k štátu ÁNO alebo NIE, podľa toho, či preň platí alebo neplatí uvedené tvrdenie. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 štát A štát B štát C 

Prechádza ním obratník.    

Nachádzajú sa tam púšte a polopúšte.    

Najvyšší bod má nadmorskú výšku nad 4 000 m.    
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