
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) 
*Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

Meno a priezvisko: ............................................................................................................................................... 
Škola: ............................................................................................................... Trieda: ....................................... 
Počet bodov: .............................. Z toho monotematická časť (*): .............................. 

1. *Štyri  naše národné parky pokračujú za našimi štátnymi hranicami ako národné parky susedných štátov. 
Zvyšných päť sa nachádza vo „vnútri“ Slovenskej republiky. Doplň zoznam tých NP, ktorých územie nie je 
ohraničené štátnou hranicou: 

NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra, ................................................................................., 

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

2. *Správy slovenských národných parkov majú svoje originálne logá. V niektorých z nich nájdeme vyobrazenia 
kvetov alebo zvierat, ktoré sú symbolmi týchto národných parkov. Na obrázku je upravené logo NP Poloniny. 
Ktorý živočích a ktorá rastlina patria na prázdne miesta? Doplň do bieleho obdĺžnika písmeno A, B alebo C a do 
bieleho štvorca písmeno D, E alebo F podľa nasledujúceho kľúča: 

 
3. *Doplň do odpovede správny národný park. 

a) V ktorom NP pramenia rieky Hron, Hornád, Hnilec a Čierny Váh? ........................................................... . 
b) Ktorý národný park ponúka turistom plavbu na plti ako svoju typickú atrakciu? 

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

c) V ktorom NP sa nachádzajú Karpatské bukové pralesy Rožok, Havešová a Stužica zaradené do Zoznamu 

svetového prírodného dedičstva UNESCO?  ........................................................................... 

d) V ktorom NP môžeme vidieť Vrbické pleso?   ............................................................................ 

e) Ktorý NP sa člení na ďumbiersku a kráľovohoľskú časť? ....................................................................... 

4. Porovnaj Indický oceán s Tichým, Atlantickým a Severným ľadovým. Zakrúžkuj správnu číslovku 
v nasledujúcich vetách. 

a) Indický oceán je v zoradení od  najväčšieho po najmenší  na 1. / 2. / 3. / 4. mieste. 
b) Indický oceán je v zoradení podľa maximálnej hĺbky 2. / 3. / 4. najhlbší. 
c) Indický oceán je v zoradení podľa priemernej teploty vody od najvyššej po najnižšiu na 1. / 2. / 3. / 4. mieste. 
d) Indický oceán je v zoradení podľa priemernej salinity (slanosti) od najvyššej po najnižšiu na 1. / 2. / 3. / 4. 

mieste. 



5. V severnej časti Indického oceánu sa stretávame s vetrami, ktoré pravidelne dvakrát do roka menia smer svojho 
prúdenia.  

a) Ako sa tieto vetry nazývajú?   ................................................. 

b) V nasledujúcich obrázkoch doplň k čiernej čiare hrot šípky, tak aby ukazovala správny smer prúdenia týchto 
vetrov. 

      smer prúdenia v lete      smer prúdenia v zime 

 
c) V letnom polroku tieto vetry prinášajú na pevninu suché počasie / zrážky. (Zakrúžkuj dokončenie vety!) 

Sú nasledujúce ostrovy a súostrovia Indického oceánu pod vplyvom týchto vetrov? Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. 

d) Srí Lanka  ÁNO   NIE 
e) Sumatra   ÁNO   NIE 
f) Andamany  ÁNO   NIE 
g) Madagaskar  ÁNO   NIE 

6. V nasledujúcej viacsmerovke vyhľadaj a vyčiarkni názvy rastlín a plodov, ktoré pochádzajú zo subtropických 
krajín a vypíš ich vedľa viacsmerovky. Potom rieš úlohy pod viacsmerovkou.  

K N Ó R T I C   

P Í U B N E É  ...........................................  ........................................... 

K Í N O Í L D  ...........................................  ........................................... 

O R N L R D E  ...........................................  ........................................... 

Č I N I V N R ........................................... ........................................... 

K O V V A A Ý  ...........................................  

F I G Y V M B   

Písmená, ktoré zostali nevyčiarknuté tvoria názov špecifickej rastliny, ktorá sa taktiež pestuje v subtropických 
krajinách. Surovina z nej sa používa na celom svete. Na obrázku môžeš vidieť odpad, ktorý vznikne po 

spracovaní suroviny pochádzajúcej z tejto rastliny.   

Ako sa táto rastlina volá? D _ _     _ _ _ _ _ _ _ 

Ktorá zo sutropických krajín je v produkcii tejto suroviny na prvom 

mieste na svete?   ............................................................... 

Pestujú túto rastlinu aj poľnohospodári na Slovensku? ...................... 

 
7.  Subtropické ostrovy sú vďaka svojmu podnebiu častým cieľom dovolenkárov. Z poprehadzovaných písmen 

zostav názvy obľúbených subtropických ostrovov. Potom ich roztrieď na tie, ktoré patria Španielsku a tie, ktoré 
patria Grécku. 

a) ROLAMAK: ................................. c ) FURKO .............................  e) TRAKÉ: ..................................... 

b) ODROS: .......................................  d) IZBIA: ............................ f) FERTENIE: ................................ 

 Španielsko: ............................................................................................................................................................ 

 Grécko: .................................................................................................................................................................. 



8. Šiestaci dostali za domácu úlohu nájsť v časopisoch alebo na internete články, fotografie alebo krátke videá zo 
subtropických krajín. 

Danka priniesla fotografiu dikobraza z článku o Sicílii. 
Braňo vytiahol článok s názvom Marocké macchie.  
Adam si vystrihol fotografiu kvetu vanilky, okolo ktorého letel kolibrík. 
Elenka priniesla krátke video z koralového atolu na Maldivách. 

Ktoré deti splnili a ktoré nesplnili domácu úlohu?  

Splnili: ............................................................................................................................... 

Nesplnili: ........................................................................................................................... 
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