
Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 
49. ročník, školský rok 2020/2021 

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. Princezná Jasmína z Bagdadu sa každý deň prechádza po záhrade. Nákres trasy jej prechádzky je na obrázku. 
Vychádza z bodu A, prejde sa po okruhu a vráti sa do bodu A. Rieš úlohy pod obrázkom.  

 
a) Zvyčajná trasa Jasmíninej prechádzky zapísaná pomocou svetových strán je: V - SV - V - JZ - SZ - Z. 

Podčiarkni správne tvrdenie. 

Princezná Jasmína sa prechádza po okruhu v smere pohybu hodinových ručičiek. 

Princezná Jasmína sa prechádza po okruhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek. 

b) Dnes ráno princezná porušila svoje zvyky a prechádzku si trochu skrátila. Z tradičného okruhu odbočila, aby 
zašla k fontáne (bod F) a od fontány potom prešla zase na okruh a pokračovala v prechádzke. Skratka jej trasy 
je v obrázku vyznačená prerušovanou čiarou. Ako sa zmenil zápis trasy jej prechádzky? Prečiarkni chybné 
miesto zápisu a nad to napíš správny zápis: 

V - SV - V - JZ - SZ - Z 

c) Koľko metrov princezná prešla vo vnútri okruhu (prerušovaná čiara)?   ................. m 

d) Jasmína má veľmi rada záhon ruží (sivý obdĺžnik pozdĺž úseku medzi bodmi D a E). Prikázala, aby do stredu 
záhonu umiestnili lavičku. Ako ďaleko od okrajov záhonu bude umiestnená lavička?  

 ....................... m  

e) Keby si dnes ráno v Jasmíninej záhrade prechádzal(a) z bodu E do bodu B, slnko by ti svietilo do očí / 
na chrbát / na ľavé líce. (Z vyznačených pojmov zakrúžkuj správny!) 

2. Pomocou atlasu zisti, ktoré dvojice štátov patria k nasledujúcim charakteristikám. Vyberaj z: 

Portugalsko, Ekvádor, Švédsko, Argentína, Kanada, Čile, Guinea, Keňa 

a) Veľkú časť ich rozlohy tvora ihličnaté lesy: ............................................ a ...........................................  

b) Majú spoločnú štátnu hranicu: ........................................................... a ................................................. 

c) Ležia v rovnakom časovom pásme: ................................................ a .................................................... 

d) Prechádza nimi rovník:  ................................................................... a ................................................... 



3. Územie dnešnej Indie patrilo v minulosti ku koloniálnej ríši Veľkej Británie. Vyhľadaj v atlase vhodné mapy,  
s ich pomocou vylúšti geografickú doplňovačku a odhaľ tajničku. Pomôžu ti predtlačené písmená. V tajničke je 
ukryté posledné (tretie) slovo názvu tretieho najväčšieho zámorského územia Veľkej Británie.  

     K     tektonická platňa, na ktorej leží India 

          bývalý názov mesta Čennai 

          farba na vlajke Indie 

        K  bezlepková obilnina, ktorá sa pestuje v západnej Indii 

     K     kov, ktorého ruda sa ťaží v západnej Indii 

     K     púšť v západnej Indii 

Pomocou atlasu skompletizuj názov súostrovia, ktorého tretie slovo ukrývala tajnička: 

_  _  _  _  _  a _  _  _  _  _  _   

Teraz nasledujúce charakteristiky rozdeľ podľa toho, či platia alebo neplatia pre toto súostrovie. Do riadkov pod 
charakteristikami vpíš písmená, ktorými sú charakteristiky označené. 

A. leží v karibskej oblasti 
B. nachádza sa v pásme, v ktorom je teraz o 6 hodín viac ako na Slovensku 
C. nájdeme ho na severnej a zároveň na západnej pologuli 
D. jeho vzdialenosť od Miami je menej ako 1 000 km 
E. prechádza ním obratník Raka 
F. jeho pobrežie obmýva Južný rovníkový prúd 

a) pre súostrovie platia tvrdenia: .................................................................  

b) pre súostrovie neplatia tvrdenia: ................................................................  

4. Priprav karty pre geografické kvarteto. Na prázdne kartičky doplň názvy geografických objektov tak, aby vznikla 
štvorica riek, štvorica pohorí, štvorica miest a štvorica štátov. Vyberaj z:  

Belize, Džidda, Kunlun, Marica, Ofanto, Palau, Pindos, Vranje 

 



5. Počas prísnych pandemických opatrení mohli za hranice Slovenska kvôli práci cestovať iba tí ľudia, ktorí bývali 
najviac 30 km od štátnej hranice. Mohli obyvatelia nasledujúcich obcí cestovať do Maďarska? Zakrúžkuj ÁNO alebo 
NIE. Meraj najkratšiu priamu vzdušnú vzdialenosť obcí od štátnych hraníc. 

a) Veľký Meder  ÁNO  NIE 

b) Veľký Krtíš   ÁNO   NIE 

c) Veľké Kapušany  ÁNO  NIE 
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