
Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
47. ročník, školský rok 2018/2019 

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: ...................................................................................................................... Trieda: ......................................... 
Počet bodov: .............................. Z toho monotematická časť (*): ............................... 

1. *Svetová turistická organizácia (UNWTO) zverejňuje každý rok zoznam najnavštevovanejších štátov sveta. 
V roku 2017 bol rebríček prvej desiatky (na obrázku) zostavený z tých istých štátov ako v roku 2016. Ktoré tri 
štáty na obrázku chýbajú? Vymenuj ich (bez ohľadu na poradie). 

Pomôcka: Každý štát z chýbajúcej trojice je z iného svetadielu. 

V rebríčku chýbajú: ............................................, .............................................. a ................................................ . 

 
2. *Z vyznačených pojmov v nasledujúcich tvrdeniach, ktoré vychádzajú z údajov UNWTO o trendoch 

v medzinárodnej turistike za rok 2017, zakrúžkuj ten správny. 

a) Najviac zahraničných turistov v roku 2017 navštívilo Európu / Ameriku / Austráliu / Afriku. 

b) Pri cestovaní najviac zahraničných turistov využilo cestnú / leteckú / vodnú / železničnú dopravu. 

c) Ak budeme hodnotiť susedov Slovenskej republiky podľa počtu zahraničných návštevníkov, zistíme, že 
najviac ich zavítalo do Rakúska / Česka / Poľska / Maďarska.  

d) Najviac turistov, ktorí cestovali v roku 2017 do Afriky, navštívilo Seychely / Maroko / Keňu, druhým 
v poradí bol Egypt a tretím Juhoafrická republika.  

3. *Je to pravda? Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE.  

a) Na fotografii vľavo je zachytená budova opery 
v austrálskom Sydney.    ÁNO   NIE 

b) Národný park Kakadu sa nachádza v Brazílii a môžeme 
v ňom zažiť bujný dažďový prales.  ÁNO   NIE 

c) Slávny karneval v Rio de Janeiro sa koná každý rok na 
prelome septembra a októbra.   ÁNO   NIE 

d) Štát Goa v Indii navštevujú turisti predovšetkým preto, 
aby si uctili rodisko Budhu.  ÁNO   NIE 



4. *Nasledujúca mapa bude zaradená do propagačného materiálu pre turistov, ktorí navštívia USA. Budú na nej 
zobrazené vybrané lokality zaradené do zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Zatiaľ je na nej 
očíslovanými kruhmi zobrazená poloha piatich lokalít. Priraď ich čísla na správne miesto k vysvetlivkám pod 
mapou. 

 

Vysvetlivky: 

.......... - Everglades  

.......... - Grand Canyon 

.......... - Hawai Volcanoes  

.......... - Mamutia jaskyňa 

.......... - Mesa Verde 

.......... - Národný park Redwood 

.......... - Socha Slobody 

.......... - Taos Pueblo 

.......... - Yellowstoneský národný park 

.......... - Yosemitský národný park 

V propagačnom materiáli budú aj krátke charakteristiky všetkých desiatich vybraných lokalít. K nasledujúcim 
tvrdeniam doplň názov lokality, ktorú budú charakterizovať.  

a) Uvidíte tu najvyšší strom na Zemi.   ................................................................................ 

b) Je to najstarší národný park na svete. ............................................................................... 

c) Nachádzajú sa tu dve najaktívnejšie sopky planéty.  ......................................................................................... 

d) Je to jediná lokalita z USA, ktorá je v zozname UNESCO označená ako ohrozená. ........................................ 

5. V nasledujúcom texte sú uvedené informácie o cestných tuneloch na Slovensku. Z vyznačených pojmov 
zakrúžkuj ten správny.  

Podľa Slovenskej správy ciest sme k 1. januáru 2018 v SR mali v prevádzke 5 / 9 / 15 cestných tunelov a jeden 
tunel-biokoridor s názvom Poľana / Lučivná / Stratená. Biokoridor bol vybudovaný preto, aby zvieratá mohli 
bezpečne migrovať v priestore, ktorý rozdelila diaľnica. Najdlhší z funkčných cestných tunelov je momentálne 
4 995 / 6 802 / 7 321 metrov dlhý tunel Šibeník / Branisko / Bôrik, ktorý sa nachádza na diaľnici D1 približne 
20 km od Levoče / Svitu / Liptovského Mikuláša. Už od roku 2014 je vo výstavbe tunel Višňové / Soroška / 
Havran, ktorý po predpokladanom dokončení v roku 2023 bude  najdlhším tunelom SR. 



6. Vytvor správne dvojice. K hlavným mestám štátov Európskej únie priraď ich známy symbol. 

A. Kodaň    1. Parthenón 

B. Berlín    2. Malá morská panna 

C. Atény    3. Vlčica s dvomi chlapcami 

D. Rím     4. Medveď opierajúci sa o strom 

E. Madrid    5. Víťazný oblúk 

F. Paríž     6. Brandenburská brána 

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

7. V nasledujúcich rebríčkoch sú zoradené tri rieky SR podľa určitej charakteristiky zisťovanej len na území našej 
republiky, vždy od jej najvyššej hodnoty po najnižšiu.  

a) Doplň nad každý z rebríčkov správny nadpis. Vyberaj z: 

Dĺžka toku / Plocha povodia / Priemerný prietok 

  

A: .................................................. B: ...................................................... C: .................................................... 
1. Bodrog      1. Ipeľ     1. Bodrog 
2. Ipeľ     2. Orava    2. Orava  
3. Orava     3. Bodrog    3. Ipeľ 

b) Môžeme nahradiť Ipeľ Nitrou tak, aby poradie riek zostalo zachované? Zakrúžkuj správnu odpoveď.  

  1. v rebríčku A:  ÁNO, môžeme.  NIE, nemôžeme. 

2. v rebríčku B:  ÁNO, môžeme.  NIE, nemôžeme. 

3. v rebríčku C:   ÁNO, môžeme.  NIE, nemôžeme. 

8. V nasledujúcej viacsmerovke vyhľadaj a vyčiarkni sedem pojmov - súčastí dvojslovných pomenovaní 
„vodných“ objektov na území Slovenska, ktoré sú lákadlom pre turistov a dovolenkárov. Potom ich doplň na 
správne miesto do názvov vedľa viacsmerovky. Zo siedmich nevyčiarknutých písmen zostav tajničku a vypracuj 
úlohy pod viacsmerovkou, ktoré s ňou súvisia. 

K O T O P O Vrbické ...................................... Palcmanská ...................................... 

U D E C R K Morské ....................................... Herliansky ........................................ 

N P L E S O Jašteričie ..................................... Studený .......................................... 

R Í Z J E G ................................... piesky 

M A Š A D I   

J É T A L Z Tajnička:  _  _  _  _  _  _  _ 

Sú nasledujúce tvrdenia o mieste z tajničky pravdivé alebo nepravdivé? Označ symbolom  tvrdenie alebo 
tvrdenia, ktoré sú pravdivé a symbolom  tvrdenie alebo tvrdenia, ktoré pravdivé nie sú.  

 

 

 

 

 a)  Je to kúpeľné miesto, ktoré na liečenie pacientov využíva minerálnu vodu. 

 b)  Voda z podzemných prameňov z tohto miesta sa využíva v neďalekom pivovare. 

 c)  Minerálna voda z prameňov na tomto mieste je ohrozená ťažbou hnedého uhlia. 



9. Doplň k nasledujúcim charakteristikám dvojicu miest: jedno z Českej republiky a druhé zo Slovenskej 
republiky. Vyberaj z: 

Brno, České Budějovice, Košice, Prešov, Ostrava, Žilina 

Charakteristika: 
Mesto z Českej 

republiky 
Mesto zo Slovenskej 

republiky 

Leží na najdlhšej rieke štátu.   

Podľa počtu obyvateľov je tretie najväčšie.   

Sídli v ňom ústavný súd.   

10. Vážskou kaskádou nazývame sústavu vodných elektrární a nádrží na našej najdlhšej rieke. Okrem 
energetického využitia má vážska kaskáda i vodohospodársky význam: slúži ako ochrana pred povodňami i na 
rekreáciu a športové činnosti. Doplň do nasledujúcej mapy na správne miesto názvy štyroch vodných nádrží: 
Krpeľany, Hričov, Nosice, Bešeňová. Potom odpovedz na otázku pod mapou. 

 

Ktorá z uvedených vodných nádrží sa nazýva aj Priehradou mládeže?  

Je to vodná nádrž .................................................... . 
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