
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) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

Meno a priezvisko: ............................................................................................................................................... 
Škola a trieda: ....................................................................................................................................................... 
Počet bodov: .............................. 
 
1. * Ku každej surovine priraď región alebo štát, ktorý patrí k jej najväčším producentom. Vyberaj 

z nasledujúcich regiónov / štátov: 
Ukrajina, Perzský záliv, Kanada, Čile, Konžská demokratická republika 

urán - ......................................................... diamanty - ......................................................... 

ropa - ......................................................... mangánová ruda - ................................................... 

meď - ......................................................... 

a) Ktorú z uvedených surovín poznajú a využívajú ľudia najdlhšie? ............................... 

b) Zásoby nerastných surovín vo svete sa postupne vyčerpávajú. Ktorá z uvedených surovín sa podľa 

odborníkov vyčerpá najneskôr? .................................... 

c) Ktorá z uvedených surovín patrí medzi fosílne palivá?  ............................... 

d) Energiu, ktorá sa vyrába z fosílnych palív, považujeme za obnoviteľnú / neobnoviteľnú. 

e) Aký podiel na energii využívanej v domácnostiach a priemysle tvoria fosílne palivá? ................ % 

2. * Doplň správne pojmy: 

a) hmota z odumretých rastlín a živočíchov na morskom dne, z ktorej vzniká ropa - ............................  

b) vrstva z odumretých rastlín v močiaroch - ................................ 

c) najkvalitnejší druh uhlia - ............................ 

3. * Obnoviteľná energia v súčasnosti tvorí približne ........... % zo všetkej energie využívanej v priemysle 

a domácnostiach. Najväčší podiel na obnoviteľných zdrojoch majú ...................................... elektrárne. 

K alternatívnym zdrojom energie patrí aj pohyb morských vĺn. Prílivová energia sa vyrába napr. v La 

Rance vo ............................................... (doplň štát). 

4. * Za obnoviteľný zdroj je považovaná aj energia zo Slnka. Rôzne časti zemského povrchu absorbujú 
rozdielne množstvo slnečného žiarenia. K jednotlivým typom povrchu doplň správnu hodnotu. Vyberaj 
z nasledujúcich čísel: 55 %, 95 %, 10 %, 85 %. 

 les – ..........  piesok – ..........  mesto – ..........  sneh – .......... 

5. V nasledujúcom texte doplň správne údaje: 

Tichý oceán zaberá (bez okrajových morí) približne 32 / 35 / 38 % (správny údaj zakrúžkuj) 

z celkového povrchu Zeme. Názov mu dal moreplavec v službách Španielska - ........................................ 

(doplň meno) pochádzajúci z .............................................. (doplň štát), ktorý ako prvý podnikol v ......... 

storočí úspešnú výpravu okolo sveta. On sám ju však nedokončil, pretože zahynul pri bitke 

s domorodcami na súostroví ................................... . Spolu sa v Tichom oceáne nachádza 5 / 25 / 50 tisíc 

(správny údaj zakrúžkuj) ostrovov, čo je viac ako súčet všetkých ostrovov v ostatných oceánoch. 



6. Pracuj s mapou Tichého oceána.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Doplň k číslam správne názvy geografických objektov vyznačených v mape:  

1 - ............................................................. (polostrov) 

2 - ............................................................. (more) 

3 - ............................................................. (útvar súvisiaci s dnom oceánu) 

b) V mape zakrúžkuj a označ písmenom nasledujúce geografické objekty: 

A – Havajské ostrovy 

B – Mariánska priekopa 

C – Nová Guinea 

Potom zakresli 180. poludník (využi línie zemepisnej siete v podkladovej mape). 

c) Doplň chýbajúce názvy: 

Väčšinu dna Tichého oceána tvorí Tichomorská doska, ktorá susedí na juhu 

s .......................................................... doskou a na východe s dvoma tektonickými doskami: 

.......................................................... a ........................................................... . V dôsledku neustálej 

tektonickej činnosti je okrajové územie oceánu poznačené častými zemetraseniami. Nazývame ho 

...................................... kruh.  

7. K nasledujúcim ostrovom a súostroviam doplň štát, ktorému patria. 

Aleuty - ....................................................... Tahiti - ....................................................... 

Bounty - ...................................................... 



8. Vyplň doplňovačku a odhaľ tajničku. 

Tajnička: _ _ _ _   _ _ _  - domorodý názov pre .............................................................. (doplň názov 

ostrova), patriaci ................................................ (doplň štát), ktorý je známy najmä vďaka obrovským 

kamenným ................................... (voláme ich moai). 

9. V nasledujúcich riadkoch zakrúžkuj správnu odpoveď.  

a) Medzi Havajskými ostrovmi a Novým Zélandom leží: 

Melanézia  Polynézia  Indonézia  Mikronézia 

b) Ktoré more nie je morom Tichého oceána? 

Žlté   Ochotské  Východočínske  Karibské   

c) Ktoré more je najväčším morom Tichého oceána? 

Japonské  Filipínske  Juhočínske  Korálové 

d) Súčasťou Mikronézie nie sú: 

Severné Mariány Šalamúnove ostrovy Marshallove ostrovy Karolíny 

e) Najvyspelejším štátom Oceánie je: 

Indonézia  Nová Guinea  Nový Zéland  Fidži 

10. Vytvor logické dvojice (každý z pojmov môžeš použiť iba raz): 

A: lov veľrýb   1. Bali  
B: ťažba ropy   2. Nový Zéland 
C: chov oviec   3. Japonsko 
D: dovolenkový raj  4. Brunej 

Správne dvojice:  A - ............. B - ............. C - ............. D - ............. 
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           - štát v Tichom oceáne, kde najskôr oslavujú Nový rok 

           - bojový tanec pôvodných obyvateľov Nového Zélandu 

           - súostrovie v Tichom oceáne známe výskytom  
  obrovských korytnačiek 

           - indonézska sopka, ktorá v 19. stor. zničila veľkú časť  
  ostrova 

           - obrovská vlna vyvolaná podmorským zemetrasením 

           - atol vo Francúzskej Polynézii známy najmä vďaka  
  testom atómovej bomby 

           - iný názov pre Tichý oceán 


