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

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. *Vytvor správne dvojice. 

A - dostatok energetických zdrojov a rozvoj ťažkého 
priemyslu v 2. polovici 20. storočia 

1. Západná Európa 

    

B - dostatok voľných plôch na výstavbu priemyselných 
zariadení 

2. Východná Ázia 

    

C - nedostatok nerastných surovín a produkcia optických 
prístrojov 

3. Severná Amerika 

    

D - vznik priemyslu a vysoký stupeň špecializácie 
priemyselnej výroby v súčasnosti 

4. Východná Európa 

Správne dvojice: A - ........, B - ......., C - ......., D - ........ 

 

2. *Pomenuj odvetvia priemyslu, ktoré vyrábajú nasledujúce produkty. Pomôžu ti predtlačené písmená. 
Potom odhalené odvetvia priemyslu roztrieď podľa toho, či ide o odvetvie ťažkého alebo ľahkého 
priemyslu. 

a) priadza, tkaniny   _ E _ _ _ _ _ _   priemysel 

b) železo, oceľ   _ U _ _ _ _ _ _   priemysel 

c) počítače, mobilné telefóny  _ _ _ _ _ _ O _ _ _ _ _ _ _ _  priemysel 

d) ťažký priemysel: .................................................................................................. 

e) ľahký priemysel: .................................................................................................. 

 
3. Vyplň doplňovačku a odhaľ tajničku.  

 
Tajnička: _ _ _ _ _ _ _ _.  

S ktorým významným prírodovedcom je spojený pojem z tajničky? ....................................................... 

            jeden z prítokov Amazonky 

            jeden z najvyšších vrchov Ameriky 

            živočích typický pre pohorie v Južnej Amerike 

            iný názov pre step 

            nížina v Južnej Amerike 

            ničivý vietor spôsobujúci veľké škody na malom území 

            veľmi chladné územie na juhu Ameriky 

            polostrov v Strednej Amerike 



4. Nasledujúce rieky roztrieď podľa toho, do ktorého oceánu sa vlievajú a odpovedz na otázku: 

Yukon, Rieka svätého Vavrinca, Sacramento, Paraná, Mackenzie, Orinoco, Mississippi  

a) Atlantický oceán: .............................................................................................................................  

b) Severný ľadový oceán: ............................................................................................................................. 

c) Tichý oceán: ............................................................................................................................. 

d) Ktorá z uvedených riek má ústie do oceánu najbližšie k rovníku? Rieka ..................................... 

  
5. Porovnaj Brazíliu a Argentínu podľa nasledujúcich charakteristík. Do prázdnych štvorčekov doplň znamienko 

< alebo >.  

a) rozloha   Brazília  Argentína  
     b) nadmorská výška najvyššieho bodu   Brazília  Argentína  
     c) počet obyvateľov   Brazília  Argentína  
     d) hustota zaľudnenia   Brazília  Argentína  
     e) HDP na obyvateľa   Brazília  Argentína  
     f) podiel obyvateľov žijúcich v mestách   Brazília  Argentína  

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

a)  Jednou z najobdivovanejších pamiatok v Brazílii je socha Krista v jej hlavnom meste. 

b)  Najvýznamnejšou plodinou pestovanou v Brazílii je kávovník. 

c)  Okrem futbalu je Brazília známa karnevalom, ktorý sa každý rok koná aj na slávnej pláži Copacabana.  

d)  Významným zdrojom dreva je amazonský prales v južnej časti Brazílie. 

e)   Argentína patrí k tzv. laplatským štátom. 

f)  Názov štátu Argentína je odvodený od latinského slova argentum, čo v preklade znamená zlato. 

g)  Významnými plodinami pestovanými v Argentíne sú okrem obilia čajovník a vinič. 

       

7. Doplň správne informácie do nasledujúcich viet.  

a) Na hraniciach USA a Kanady sa nachádza sústava  .......... (doplň počet) jazier, ktoré poznáme pod 

názvom Veľké kanadské jazerá. Vypíš názvy aspoň troch z nich: ................................................, 

................................................, ................................................ . 

b) Najznámejšie jazero v Južnej Amerike leží v nadmorskej výške takmer 4 tisíc metrov. Je to jazero 

.........................................., cez ktoré vedie hranica 2 štátov: ................................. a ................................. . 

c) Na hraniciach Brazílie a Argentíny ležia jedny z najkrajších vodopádov na svete. Ich názov je 

.................................... a spolu s priľahlými národnými parkami na oboch stranách hranice sú zaradené na 

prestížny zoznam svetového prírodného dedičstva ...................................... (doplň názov organizácie). 
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