
Krajské 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. *Spojené štáty americké dlhodobo patria k najnavštevovanejším štátom sveta. Turisti vyhľadávajú krásy prírody 
v početných národných parkoch i rôzne atrakcie v najväčších a najznámejších metropolách USA. Doplň správne 
názvy turistických atrakcií USA a mestá, v ktorých sa nachádzajú. Vyberaj z: 

Michigan, Golden Gate, Smithsonian, Rockefeller Center, Malibu 

Los Angeles, Washington, Chicago, San Francisco, New York  

a) Pláž ................................................................................ v meste ..................................................................... . 

b) Komerčné budovy.......................................................... v meste ..................................................................... . 

c) Múzeum ......................................................................... v meste .................................................................... . 

d) Jazero ............................................................................. v meste ..................................................................... .  

e) Most ............................................................................... v meste ..................................................................... .  

2. *Ku ktorým obrázkom patria nasledujúce záznamy z denníkov turistov? V každom riadku zakrúžkuj označenie 
správnej fotografie.   

 
a) Nachádza sa asi 200 km južne od hlavného mesta tohto mimoriadne ľudnatého štátu.  A   B   C   D 

b) Mali sme odtiaľ krásny výhľad na Copacabana.       A   B   C   D 

c) Asi 20 km od tohto nádherného miesta sa stretávajú hranice troch štátov.   A   B   C   D 

d) Odfotili sme si aj slávnu Cukrovú homoľu, ktorá je zapísaná na Zozname UNESCO. A   B   C   D 

e) Najväčšie sú Diablove ústa, ktoré merajú okolo 80 metrov.     A   B   C   D 

f) Podľa oficiálneho zápisu v UNESCO tento klenot vznikol v 17. storočí.    A   B   C   D 

g) Okolo je pravý dažďový prales.        A   B   C   D 

h) Pre aborigénov je toto miesto posvätné.        A   B   C   D 

i) Uvedomili sme si, že stojíme takmer v strede kontinentu.     A   B   C   D 

j) Jeho výška presahuje 300 metrov.        A   B   C   D 



3. Zisti pomocou nasledujúcich SMS, ktoré mestá Českej republiky navštívili Adam, Marek a Vlado. Mestá, ktoré 
navštívil Adam, označ písmenom A, mestá, ktoré navštívil Marek, písmenom M a mesto, ktoré navštívil Vlado, 
písmenom V.  

 

Adam napísal mame: 

„Včera sme boli na prehliadke mesta so sprievodcom. Povedal nám, že podľa legendy dala mesto založiť 
kňažná Libuše. A vraj dnes toto mesto prezývajú „Matka miest“ alebo „Stovežatá“. Zajtra cestujeme do 
mesta ****, zoberú nás tam na uhoľné safari. Uvidíme, ako sa ťaží hnedé uhlie.“ 

Marek napísal otcovi: 

„Z izby hotela máme výhľad na sútok Vltavy a Malše. Ukázali nám fotky mesta, keď bolo v roku 2002 
zaplavené 50-ročnou vodou. Zajtra ideme na exkurziu do miestneho pivovaru, prinesiem ti odtiaľ tvoj 
obľúbený Budvar. Po ceste domov sa zastavíme v ****. Budeme tam mať nejakú prednášku na Masarykovej 
univerzite a potom pôjdeme na hrad Špilberk.“ 

Vlado písal kamarátovi, ktorého sa chystal navštíviť: 

„Ahoj, náš rýchlik práve stojí v Bohumíne. Čakaj ma, prosím, približne o 10 minút pred vchodom do budovy 
hlavnej stanice, tam, kde minule. K vám do Vítkovíc by som sám netrafil.“ 

Teraz odpovedz na nasledujúce otázky: 
a) Ktorý z chlapcov sa ocitol v Pokrušnohorskej oblasti?  ...................................................................... 

b) Ako sa volá mesto, z ktorého Marek písal SMS?  ....................................................................... 

c) Ktorý z chlapcov mal počas pobytu v meste Českej republiky príležitosť navštíviť Železniční muzeum 

moravskoslezské?  ............................................................................. 

d) Ktoré mesto Slovenskej republiky má rovnakú geografickú šírku ako české mesto, ktoré navštívil Vlado? 

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

4. Ktoré prvky dopravného systému teoreticky mohli a ktoré nemohli v minulom roku použiť obyvatelia 
Námestova, Žiliny a Komárna na území „svojho“ okresu (čiže na území okresu, v ktorom bývali)?  
Doplň do políčok tabuľky ÁNO alebo NIE. 

 diaľnicu  
cestný hraničný 

priechod 
železnicu 

medzinárodné 
letisko 

výletnú loď 

obyvateľ Námestova, ak 
sa chcel dostať do Poľska 

     

obyvateľ Žiliny, ak sa 
chcel dostať do Česka 

     

obyvateľ Komárna, ak sa 
chcel dostať do Maďarska 

     



5. Doplň správne mesto k informáciám o „naj-“ charakteristikách hlavných miest štátov Európskej únie 
z encyklopédie z roku 2018.  
Pomôcky:  1. Ani v jednej z charakteristík nie je správnou odpoveďou Berlín.  
 2. Až 3 názvy miest treba doplniť dvakrát.  
 3. Pozri si nasledujúcu mapu, aby sa ti lepšie premýšľalo. 

 
a) Na mape hlavných miest štátov Európskej únie najsevernejšie ležia mestá Helsinki, 

.............................................. a ..................................................., najjužnejšie sa nachádzajú mestá 

........................................... a ...................................................., cez ktoré prechádza tá istá rovnobežka. 

Najzápadnejšie ležiacim hlavným mestom je ..................................... a najvýchodnejšie leží 

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

b) Ak za geografický stred Európskej únie považujeme mesto Gelnhausen ležiace asi 30 km SV od Frankfurtu 

nad Mohanom, tak najbližšie k tomuto stredu sa nachádza hlavné mesto ..................................................... . 

c) Najľudnatejším hlavným mestom štátov Európskej únie je ....................................................... . 

d) Hlavné mesto, ktoré je vzdušnou čiarou najviac vzdialené od Bratislavy, je ................................................. . 

e) Hlavným mestom rozlohou najmenšieho štátu Európskej únie je .......................................................... . 

6. Zakrúžkuj správne dokončenie viet v prvom stĺpci nasledujúcej tabuľky. 

a) Ako poslední sa členmi Európskej únie stali 
v roku 2013 obyvatelia mesta 

Záhreb Sofia Bratislava 

b)  Öresundským mostom sa ponad more dá 
autom dostať zo švédskeho Malmö do mesta 

Helsinki Kodaň Riga 

c) Mestom, ktoré po druhej svetovej vojne muselo 
byť takmer celé znova postavené, je 

Varšava Praha Londýn 

d)  Francúzština a holandčina sú úradnými jazykmi 
v meste  

Paríž Brusel Tallin 

e)  Baile Átha Cliath je iný názov mesta Štokholm Valletta Dublin 

f)  Eurami sa nedá bežne platiť v meste Berlín Rím Praha 
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