Celoštátne 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.

*Prečítaj si nasledujúce odseky z článkov o chemickom a textilnom priemysle. Doplň do nich správne pojmy,
ktoré poskladáš zo slabikových rébusov pod odsekmi.
a) Bez výrobkov chemického priemyslu si súčasný život nevieme ani predstaviť. Chemický priemysel spracúva
rôzne suroviny. Jednou z nich je šťava zo stromu s názvom Hevea brasiliensis, ktorý u nás poznáme ako
........................................................ . Po narezaní kôry z neho vyteká tekutý ..................................... . Ten sa
zahreje a zmieša so sírou v procese vulkanizácie. Výsledkom je vulkanizovaná .........................., ktorá má
veľmi pestré využitie: vyrábajú sa z nej dopravné pásy, ......................................., izolácia elektrických
káblov, nepremokavé plášte, tesnenia. Azda najznámejšie je však jej použitie pri výrobe pneumatík. Veď kto
by nepoznal francúzske pneumatiky značky ............................................. alebo anglické pneumatiky značky
............................................, ktoré obúvajú autá už viac ako 100 rokov.
b) Prírode vďačíme nielen za plné žalúdky. Veľa z jej produktov slúži na zahriatie, a to doslova. Nie,
nehovoríme o čaji, káve, či alkohole, ale o odeve. Naše šatníky sú plné vďaka textilnému priemyslu, ktorý
využíva mnohé prírodné i umelé materiály – kožušinu, vlnu, bavlnu z toboliek bavlníka, ..............................
zo zámotkov priadky morušovej, ........................................ a ................................... zo srsti ázijských
plemien kôz. Produkty textilného priemyslu však nosíme nielen na sebe. Sú bežnou súčasťou našich
domácností – rohožka z .......................... srsti, vrecia, plachty či obraz na plátne z ...............................,
............................................ záclony. Veru, už dávno nám nestačí iba uloviť zviera a jeho kožu si navliecť
na tú svoju.
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*V ktorom štáte z nasledujúcich dvojíc tvorí priemyselná výroba väčší podiel z hrubého domáceho produktu?
Porovnaj a doplň znaky < alebo >.
a)

Japonsko

Kuvajt

b)

Spojené kráľovstvo

Slovensko

3.

*Priemyselná výroba v Európe je veľmi rôznorodá. V ktorých štátoch sídlia firmy vyrábajúce produkty
nasledujúcich značiek? Vpíš čísla 1 až 6 označujúce jednotlivé značky do kruhov v šiestich štátoch (každé
z čísel 1 až 6 patrí iba do jedného štátu).

4.

Do nasledujúcich reťazí doplň názvy riek v poradí, v akom sa jedna do druhej vlievajú. V závere reťaze doplň
názov mora.
a) Ondava - ............................... - ...................................... - ................................- ........................ more
b) Berounka - .................................... - ........................................ - ........................................... more
c) Poprad - .......................................... - ........................................ - ........................................ more

5.

Bratislava a Košice sú jediné dve veľkomestá na Slovensku. Čo majú spoločné? Doplň do nasledujúcej
tabuľky ÁNO alebo NIE podľa toho, či sa ich týka alebo netýka charakteristika uvedená na začiatku riadka.
Charakteristika

Bratislava

Košice

Mesto má viac ako 300 tisíc obyvateľov.
Môžeme tam navštíviť zoologickú záhradu.
Mesto získalo titul „Európske hlavné mesto kultúry.“
V meste sídli Ústavný súd Slovenskej republiky.
6.

V ktorých mestách si obyvatelia mohli prečítať nasledujúce propagačné materiály? Pod každý text doplň
názov mesta.

Medzinárodný strojársky veľtrh

30. septembra bude sprístupnený
náučný chodník Urpínske
serpentíny. Všetkých obyvateľov
mesta srdečne pozývame na jeho
otvorenie.

23. – 26. 5. 2017
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..............................................

..............................................................
Pri príležitosti 100. výročia úmrtia

 SKANZEN POZÝVA 

Svetozára Hurbana Vajanského

 takmer 100 stavieb
slovenskej ľudovej architektúry 
 Múzeum slovenskej dediny 
 najväčšia prírodná expozícia
na Slovensku 

17. augusta 2016
sa uskutoční pietna spomienka pri
jeho hrobe na Národnom cintoríne.
....................................................
7.

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

Vytvorte správne dvojice.
A. Nitra
B. Martin
C. Trnava
D. Trenčín
E. Košice
F. Poprad

1. Studňa lásky
2. Prvý kresťanský kostol na území Slovenska
3. Spišský región
4. Slovenský „Rím“
5. Turčiansky Svätý
6. Medzinárodný maratón mieru

Správne dvojice: A - ...., B - ...., C - ...., D - ...., E - ...., F - ....
8.

9.

V každom riadku zakrúžkuj mesto, ktorého sa týka uvedené „naj“.
a) najvyššie položené

Žilina

Poprad

Martin

Prešov

b) tretie najľudnatejšie na Slovensku

Prešov

Nitra

Žilina

Banská Bystrica

Na Slovensku máme 10 miest, ktoré majú viac ako 50 tisíc obyvateľov. Odpovedz na nasledujúce otázky,
ktoré sa ich týkajú.
a) Koľké z nich nie sú krajským mestom?

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

b) Cez koľko z nich preteká najdlhšia rieka na Slovensku?

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

c) V koľkých z nich sa v súčasnosti vyrábajú automobily?

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

d) Koľko z nich sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji?

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

10. Poznáš erby našich najväčších miest? Doplň do doplňovačky názvy miest, ktorým patria erby na obrázkoch.
V tajničke je ukrytý pojem, ktorým sa erby a rodové znaky označovali v minulosti.
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Tajnička:

_____
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