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

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (5. ročník)  
Praktická časť - úlohy 

 

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

1. Princezná Jasmína z Bagdadu sa každý deň ráno i večer prechádza po záhrade. Nákres trasy jej prechádzky 
je na obrázku. Vychádza z bodu A, prejde sa po okruhu v smere chodu hodinových ručičiek a vráti sa do 
bodu A. Rieš úlohy pod obrázkom.  

 
 

a) Zapíš chýbajúce svetové strany trasy Jasmíninej prechádzky. 

V - SV - V - ............. - .............. - .............. 
b) Ako by vyzeral zápis svetových strán prechádzkovej trasy princeznej, keby sa po okruhu prechádzala 

v opačnom smere?   
V - .............. - .............. - Z - .............. - .............. 

c) Jasmína najdlhšie prechádza pozdĺž záhonu ruží (sivý obdĺžnik pozdĺž úseku medzi bodmi D a E). Aký 
dlhý je tento záhon? 

Meria ....................... m.  

d) V záhrade rastie štíhly vysoký strom v bode označenom písmenom F. Na ktorú svetovú stranu vrhá tieň 
počas raňajšej a na ktorú svetovú stranu počas večernej prechádzky?  

Ráno tieň stromu smeruje na ............................ . Večer tieň stromu smeruje na ............................. . 

2. Čo majú spoločné nasledujúce dvojice štátov? Pomocou atlasu zisti, ktorá dvojica štátov patrí 
k nasledujúcim charakteristikám. Vyberaj z dvojíc:  

 Guinea a Portugalsko Čile a Argentína  Indonézia a Saudská Arábia 

 Ekvádor a Keňa Kanada a Švédsko 

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

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

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

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

e) Sú významnými svetovými producentmi ropy: .................................................................................... 



3. Čarodejnica Kikimora býva na vrchole Gerlachovského štítu. Keď jej je smutno, zaletí na metle na 
návštevu ku svojim sesterniciam, ktoré žijú podobne ako ona vo vysokých pohoriach. Zakrúžkuj smer, 
ktorým sa musí Kikimora z Gerlachovského štítu vydať a pomocou číselnej mierky mapy vypočítaj, koľko 
kilometrov musí preletieť, aby navštívila 

a) Kirké, ktorá býva na vrchu Olymp v Grécku.  J JV SV .......................... km 

b) Anahit, ktorá býva na vrchu Elbrus na Kaukaze.  J JV SV ........................... km 

c) Jagu, ktorá býva na vrchu Jamantau na Urale.  J JV SV ........................... km 

d) Ktorá z Kikimoriných sesterníc býva najvyššie?   ...................................................... 

e) Ktorá z Kikimoriných sesterníc má najbližšie k moru?  ...................................................... 

f) Ktorá z Kikimoriných sesterníc býva najbližšie k suchozemskej štátnej hranici? .................................... 

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:  

Tonga, Luton, Tobol, Pirin 

 

5. Územie dnešnej Indie patrilo v minulosti ku koloniálnej ríši Veľkej Británie. Vyhľadaj v atlase mapu 
Indie, s jej pomocou vylúšti geografickú doplňovačku a odhaľ tajničku. Pomôžu ti predtlačené písmená. 
V tajničke je ukryté prvé slovo názvu tretieho najväčšieho zámorského územia Veľkej Británie. 

   Á      Západný a Východný .......... 

  A       významný prítok Gangy 

   Á      najjužnejší bod polostrova je mys ....... 

  A       najväčšie mesto v ústí Gangy 

  A       ............. záliv 

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

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



Teraz rieš úlohy, ktoré sa tohto súostrovia týkajú. V nasledujúcich vetách zakrúžkuj jeden alebo dva 
správne pojmy. 

a) Súostrovie leží v Atlantickom / Indickom / Severnom  ľadovom / Tichom oceáne. 

b) Súostrovie sa nachádza na severnej / južnej a východnej / západnej pologuli. (2 správne pojmy) 

c) Súostrovie má teplé / mierne / studené podnebie. 

d) Na súostroví je teraz o 6 hodín menej / viac ako na Slovensku. 
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