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

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 a trieda: ....................................................................................................................................................... 
Počet bodov: .............................. 

1. *Doplň nasledujúce pojmy na prázdne miesta tak, aby vznikli logické trojice: 

miesto navštevované turistami – štát, v ktorom toto miesto leží – charakteristika tohto miesta. 

chrám, Brazília, Tádž Mahál, Copacabana, USA, prírodný výtvor, ostrov, Uluru 

a) Alcatraz – ........................................................................ – ...................................................................... 

b) ............................................................... – India  – ....................................................................... 

c) ............................................................... – ...................................................................... – pláž 

d) ............................................................... – Austrália – .................................................................... 

2. *Odpovedz na nasledujúce otázky: 

a) Ktorý zo štátov v predchádzajúcej úlohe sa pravidelne umiestňuje medzi desiatimi najnavštevovanejšími 

štátmi sveta? Je to štát .................................................................... . 

b) Koľko zahraničných turistov ročne navštevuje uvedený štát v posledných rokoch?  

Je to približne 35 / okolo 50 / viac ako 70 miliónov za rok. (zakrúžkuj) 

3. K najväčším nížinám Ázie patria Indogangská a Veľká čínska nížina. Čo majú obe tieto nížiny spoločné? 
Označ symbolom  tie tvrdenia, ktoré platia pre obe nížiny a symbolom  tie tvrdenia, ktoré aspoň pre jednu 
z nich neplatia.  

a)  Rozprestiera sa na území len jedného štátu. 

b)  Rozloha nížiny je dvakrát väčšia ako rozloha Slovenska. 

c)  Patrí k oblastiam s najvyššou hustotou zaľudnenia na svete. 

d)  Väčšinu povrchu nížiny pokrývajú lesy mierneho pásma. 

e)   Jej podnebie ovplyvňuje monzún. 

f)  Na jej úrodných pôdach sa pestuje aj pšenica. 

g)  Postihujú ju časté záplavy. 

4. Pri každej z nasledujúcich nížin vyčiarkni z uvedených pojmov jeden, ktorý sa jej netýka. 

a) Západosibírska nížina: ropa, železnica, kukurica, artézske studne 

b) Amazonská nížina: kaučukovníky, Negro, prales, hnedé uhlie 

c) Mississippská nížina: pampy, hurikány, bavlník, Memphis 

5. Hoci najvyššie vrcholy Európy dosahujú viac ako 4 tisíc metrov nad morom, jej priemerná nadmorská výška 
je len 320 metrov. Podobnú nadmorskú výšku majú napríklad mestá Rožňava, Medzilaborce, Myjava alebo 
Žilina. Dôvodom nízkej nadmorskej výšky tohto svetadielu je, že väčšinu jeho povrchu zaberajú nížiny.  



a) Na nasledujúcej mape Európy identifikuj niektoré z európskych najväčších nížin a do štvorčekov v mape 
vpíš čísla nížin, ktoré sa tam rozprestierajú. 

1 – Pádska nížina 2 – Kaspická nížina 3 – Mazovská nížina 4 – Baltská nížina 

 

b) K písmenám A, B, C z mapy doplň názvy nížin, ktoré sú nimi označené. Vyberaj z:  

Francúzska, Sliezska, Západoeurópska, Východoeurópska, Severonemecká, Povolžská 

A - ........................................................................... nížina 

B - ........................................................................... nížina 

C - ........................................................................... nížina 

6. Čo vieš o Stredozemnom mori? Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE podľa toho, či uvedené tvrdenie o ňom platí alebo 
neplatí. 

a) Jeho rozloha je približne štvrtinou rozlohy Európy.    ÁNO  NIE 

b) Najväčší ostrov v ňom je Sardínia.      ÁNO  NIE 

c) Je slanšie ako Baltské more.        ÁNO  NIE 

d) Obmýva 3 svetadiely.        ÁNO  NIE 

e) Ústia do neho rieky Rhôna a Tiber.      ÁNO  NIE 

f) Najsevernejšie položeným prístavom na pobreží tohto mora je Marseille.  ÁNO  NIE 



7. Soňa je nielen vášnivou cestovateľkou, ale má veľmi rada aj históriu. V jednom časopise sa dočítala 
o pradávnej ríši Sumerov. Jej obyvatelia vynašli napríklad klinové písmo, ale zaslúžili sa aj o pokrok v oblasti 
matematiky a stavebníctva alebo pri využívaní kolesa. O existencii tejto dávnej civilizácie dnes vieme vďaka 
archeológom, ktorí odkryli pozostatky niektorých sumerských miest ako Ur alebo Uruk. Soňu článok tak 
zaujal, že sa rozhodla zistiť viac o miestach, kde Sumeri žili. Čo všetko Soňa zistila? V nasledujúcich vetách 
doplň chýbajúce pojmy. 

Sumerská ríša existovala približne v 4. tisícročí pred n. l. a rozprestierala sa medzi riekami 

.................................... a .................................... v ........................................................ nížine. Takmer celá 

oblasť v súčasnosti leží v ................................................ podnebnom pásme. Územie ríše bolo v minulosti dosť 

vyprahnuté, preto obyvatelia vybudovali množstvo zavlažovacích kanálov. Vďaka nim mohli využiť vodu 

z oboch spomínaných riek pre potreby poľnohospodárstva. Dnes je jedným z najväčších miest v tomto regióne 

Bagdad, hlavné mesto štátu ........................................ . V súčasnosti je veľkým problémom tejto oblasti 

znehodnotenie pôdy niekoľko tisícročným zavlažovaním. Environmentálnou hrozbou je tiež znečistenie vôd 

................................................. zálivu, pri ktorom uvedená oblasť leží. Viacerí experti na staroveké civilizácie si 

myslia, že zmeny životného prostredia mohli byť tiež jednou z príčin zániku dávnej sumerskej civilizácie. 

8. Do nasledujúcej doplňovačky vpíš správne pojmy týkajúce sa Stredozemného mora a odhaľ tajničku, ktorá 
ukrýva názov jedného súostrovia.  

            územie na španielskom pobreží pod správou iného štátu 

           
 

veľký taliansky prístav na pobreží Ligurského mora 

           
 

ostrovný európsky štát  

           
 

more obmývajúce východné pobrežie Grécka 

           
 

obľúbená turistická oblasť na pobreží Chorvátska 

           
 

aktívna sopka, súčasť Liparských ostrovov 

           
 

ostrov rozdelený medzi dva štáty 

 
 Tajnička: _  _  _  _  _  _  _ 

a) Vymenuj aspoň 2 väčšie ostrovy patriace do tohto súostrovia:  

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

b) Ktorému štátu patrí súostrovie z tajničky? ....................................................................... 
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