Písomný test – angličtina

Geografická olympiáda pre stredné školy, 45. ročník, školský rok 2016/2017,
celoslovenské kolo, kategória – A, B, CD, Z, časť – anglický test, zadania
Name, Surname
School, class
Category
Number of points
01.Fill in 10 sentences on UPJŠ in Košice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

p. max 10

02.Translate to English:
p max 6
Košice sú prvým európskym mestom, ktoré získalo vlastnú erbovú listinu. V roku 1369 ju panovník Ľudovít Veľký
udelil po prvýkrát právnickej osobe - mestu Košice. Ďalšie prvenstvo sa spája so športom - v Košiciach v prvú
októbrovú nedeľu štartuje najstarší európsky a druhý najstarší svetový maratón - Medzinárodný maratón mieru
(založený v roku 1924). Dóm sv. Alžbety je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Historické centrum je
najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou v Slovenskej republike. Najstaršia stredná škola v strednej Európe
bola založená takisto v Košiciach - v roku 1872 Stredná priemyselná škola strojnícka. Na území mesta je rozlohou
najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe (288 hektárov) a rozlohou najväčšia slovenská botanická záhrada s
najväčšou zbierkou kaktusov v bývalom Československu. Detská železnica v Čermeľskom údolí je najstaršou a
jedinou na Slovensku.

body: .....................
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03.Translate to Slovak:
p. max 4
Belgrade is the intersection of the roads of Eastern and Western Europe which lead through the Morava-Vardar
valley and Nišava-Marica valley to the shores of the Aegean Sea, to Asia Minor and to the Middle East. Belgrade lies
on the Danube river, the sailing route, which connects the Western Europe and Central Europe countries with the
countries of South-Eastern and Eastern Europe. By the construction of the artificial lake and the Đerdap power
station, Belgrade became a river and sea port. The ships from the Black Sea sail to its docks, and with opening of
the Rhine-Main-Danube canal, Belgrade came to the centre of the most important sailing route in Europe: The
North Sea - Atlantic - Black Sea route.
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