
Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
45. ročník, školský rok 2016/2017 

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. *Pomenuj odvetvia priemyslu, ktoré sa venujú nasledujúcim činnostiam. Pomôžu ti predtlačené písmená. 

a) výroba liekov a zdravotníckych pomôcok   _ _ _ _ _ _ E _ _ _ _ _ _   priemysel 

b) výroba novín, časopisov, plagátov    _ _ _ Y _ _ _ _ _ _ _ _ priemysel 

c) spracovanie surových koží      _ A _  B _ _ _ _ _ _   priemysel 

d) výroba pneumatík, hadíc, izolácie káblov  _ U _ _ _ _ _ _ _ _    priemysel  

2. *V nasledujúcich dvojiciach technických vynálezov alebo výrobných postupov zakrúžkuj ten, ktorý je starší. 

a) telegraf – telefón 

b) kníhtlač – litografia 

c) pergamen – papier 

d) radar – röntgen 

e) integrovaný obvod – tranzistor 

f) fotoaparát - polaroid 

3. V nasledujúcej tabuľke vyfarbi v každom jej riadku jedno políčko s charakteristikou platnou pre Sýriu (pred 
začiatkom občianskej vojny).  

počet obyvateľov  22 mil. 195 mil.  8 mil.  

symbol zobrazený  
na štátnej vlajke 

polmesiac dve hviezdy lev 

počet susedných 
štátov 

5 8 3 

úradný jazyk francúzština angličtina arabčina 

najväčšia rieka Tigris Eufrat Jordán 

more obmývajúce 
pobrežie 

Červené Stredozemné Perzské 

najväčšia púšť  Sýrska Damašská Aramejská 

podiel ornej pôdy 
z rozlohy štátu 

5 % 25 % 85 %  

najpočetnejšia 
menšina 

Kurdi Arméni Francúzi 

 

4. Doplň správne informácie do nasledujúcich viet. 

a) Časť sýrskeho územia s terajším názvom  .......................................... výšiny už približne pol storočia 
okupuje štát Izrael. 

b) Najdôležitejšou nerastnou surovinou Sýrie je .......................................... . 

c) Do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO je zapísané historické mesto v severozápadnej Sýrii, ktorého 

názov je ......................................, v arabčine Halab. 



d) 90 % obyvateľov Sýrie vyznáva .................................................. náboženstvo, zvyšných takmer 10 % sa 

hlási ku ................................................................ náboženstvu. 

5. Doplň do doplňovačky názvy známych mestských sídel Spojeného kráľovstva. Pomôže ti mapa a predtlačené 
písmená. Odhaľ tajničku a odpovedz na otázku pod doplňovačkou. 

 

Tajnička:  _ _ _ _ _ _  

 

Čo znamená pojem v tajničke? ............................................................ 

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

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

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

 

6.  Označ symbolom � tie tvrdenia, ktoré sú pravdivé a symbolom � tie tvrdenia, ktoré pravdivé nie sú. 

a) 
 Takmer polovica obyvateľov Malty žije v hlavnom meste. 

b) 
 Od januára do júna 2017 Malta predsedá Európskej únii. 

c) 
 Hlavná časť príjmov Malty pochádza z rybolovu. 

d) 
 Island má najstarší parlament na svete. 

e)  
 Island dováža všetky potraviny (okrem rýb), pretože jeho klimatické podmienky neumožňujú 

pestovanie žiadnych plodín, ani chov žiadnych hospodárskych zvierat. 

f) 
 Väčšina obyvateľov Islandu žije v juhovýchodnej časti ostrova, kde je situované aj hlavné mesto 

krajiny. 

g) 
 Írske podnebie sa vyznačuje krutými a dlhými zimami s množstvom snehu. 

h) 
 Baile Átha Cliath je iný názov Dublinu. 

i) 
 Najväčšiu časť povrchu Írska tvoria lúky a pasienky. 
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7. Žiaci 8. B dostali za úlohu napísať slohovú prácu o vybranom mieste, na ktorom pobudli cez prázdniny. 
Prečítaj si úryvky toho, čo napísali. Potom rieš úlohy pod textom. 

Jaro napísal:  

V júli som spolu s rodičmi strávil týždeň na ostrove **** v Stredozemnom mori, ktorý je druhým najväčším 
v tejto ostrovnej republike. Žije na ňom niekoľko desiatok tisíc ľudí, má poľnohospodársky ráz. Pláže boli 
krásne, užili sme si tam tridsaťstupňové popoludnia. Posledný deň dovolenky sme cestovali do hlavného mesta 
štátu, odtiaľ sme leteli domov. 

Fero napísal: 

V lete som bol na návšteve u sestry, ktorá už niekoľko rokov žije v ****** meste Luimneach. Sestra mi 
spomínala,  že ostrovu sa niekedy hovorí aj smaragdový alebo ******. Asi tretina obyvateľov ostrova ovláda 
gaelský jazyk, ktorý je keltského pôvodu. 

Miro napísal: 

Ja som navštívil Veľkú Britániu. Vystúpil som na najvyšší vrch štátu – Ben *****, ktorého vrchol leží 
v nadmorskej výške 1343 m n. m. Dva dni som pobudol na ostrove *** ležiacom v Írskom mori. Jeho hlavou je 
britská kráľovná, ale formálne nie je súčasťou Spojeného kráľovstva. Boli sme sa pozrieť aj vo hvezdárni 
v *********, ktorou prechádza nultý poludník. 

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

b) Ako sa nazýva hlavné mesto štátu, z ktorého Jaro letel domov? ........................................................ 

c) Akú inú farbu než smaragdovú spomínal Fero v opise ostrova, ktorý navštívil? ....................................... 

d) Z nasledujúcich piatich obrázkov zakrúžkuj tri symboly charakterizujúce ostrov, o ktorom písal Fero. 

 

e) Ako sa nazýva vrch, na ktorý vystúpil Miro?    .......................................................... 

f) Na ktorom ostrove v Írskom mori pobudol Miro dva dni?  .......................................................... 

g) Nultý poludník sa podľa hvezdárne, ktorú spomínal Miro, nazýva aj .............................................. . 
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