
Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 
48. ročník, školský rok 2019/2020 

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (6. a 7. ročník) a OG (1. a 2. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

 

Meno a priezvisko: ...................................................................................................................................................... 
Škola: ............................................................................................................................... Trieda: .............................. 
Počet bodov: .............................. 

1. Morské ostrovy sú veľkým lákadlom pre turistov. V atlase vyhľadaj ostrovy Elba a Santorini a doplň k nim more, 
v ktorom sa nachádzajú. 

a) Santorini - ...................................................... more b) Elba - ........................................................ more 

V ďalších úlohách zakrúžkuj správnu odpoveď: 

c) Ktorý z uvedených ostrovov sa nachádza bližšie rovníku?  Santorini Elba 

d) Ktorý z ostrovov je súčasťou Kykladského súostrovia?  Santorini  Elba 

e) Ktorý z uvedených ostrovov patrí Taliansku?   Santorini Elba 

f) Ktorý z ostrovov má menšiu rozlohu?    Santorini Elba 

g) Na ktorom ostrove vychádza slnko ráno neskôr?    Santorini Elba 

2. 18. októbra 2019 sa uskutočnilo štvrťfinále ATP-Rolex Shanghai Masters v meste Šanghaj. Zápas začal o 15:00 
hod. tamojšieho času. Srbský tenista N. Djokovič v ňom prehral so šiestym nasadeným S. Tsitsipasom. Tento 
zápas sledovali aj fanúšikovia v Dubline, Aténach a Moskve. Doplň chýbajúce údaje o týchto mestách do 
nasledujúcej tabuľky.  

Charakteristika: Dublin Atény Moskva 

Štvrťfinálový zápas začal o 
(doplňte miestny čas v hodinách): 

   

Mesto sa nachádza v štáte:    

 O ktorej hodine začal zápas na Slovensku?  O ............................ hod. 

3. Porovnaj a doplň znamienko > alebo <: 

a) počet štátov susediacich s Maďarskom   počet štátov susediacich s Bieloruskom 
    b) rozloha štátu Kazachstan  rozloha štátu India  
    c) hustota zaľudnenia na Slovensku  hustota zaľudnenia v Indii 

4. Doplň do tabuľky ÁNO alebo NIE, podľa toho či súhlasíš s charakteristikami sopiek Fudžisan a Hekla uvedenými 
na začiatku každého riadka.  

Charakteristika: Fudžisan Hekla 

Nachádza sa na ostrove.   

Jej nadmorská výška je viac ako 4 tisíc metrov.   

Je považovaná za aktívnu.   



5. Na mape je označených 6 vodných plôch. Pomocou atlasu ich identifikuj a k číslam zapíš správne názvy.  

 

1. ........................................................... more  4. ..................................................... záliv  

2. ............................................................. záliv   5. ..................................................... záliv 

3. ............................................................... prieliv  6. ...................................................... prieliv 

6. Námorná obchodná cesta spájajúca Áziu, severnú Afriku a Európu patrí medzi najvyťaženejšie prepravné trasy 
na svete. Predstav si, že nákladná loď s tovarom pláva z prístavu Port Said v Egypte do mesta Maskat v Ománe 
a s pomocou atlasu doplň správne pojmy do nasledujúcich viet.  

a) Loď musí najprv preplávať cez ................................................... prieplav. 

b) Potom pokračuje cez ........................................................... záliv.  

c) Ďalej vpláva do ..................................................... mora. 

d) Prepláva cez prieliv Báb el-Mandeb a dostane sa do .................................................. zálivu.  

e) Z neho pokračuje cez ................................................. more.  

f) Napokon pristane v meste Maskat v .................................................. zálive.  

7. Utvor správne dvojice:  

 

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