Základná škola, Trebišovská 10, Košice
vyhlasuje celoročnú školskú súťaž

GEO v malíčku
1. kolo – otázky
1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam.
Spolu za 6 bodov
Koľko obyvateľov mali Košice v roku 2017?
Do ktorého historického regiónu patria Košice?
Z ktorého roku je prvá písomná zmienka o Košiciach?
V akej nadmorskej výške leží centrum mesta?
Ktoré pohorie sa nachádza na východ od Košíc?
Akého sú pôvodu?
2. Kde som urobila chybu? Bod iba vtedy, ak ju budete vedieť aj opraviť.
Pomôcka: chyby sú: 4 - za 4 body
a) Trojmedzie je historický bod, kde sa stretávajú hranice troch geografických
celkov na rovnakej úrovni- štáty, historické krajiny, spolkové krajiny.
b) Slovensko má 4 medzištátne trojmedzia: na sútoku Moravy a Dyje, v koryte
rieky Tisza, na vrchole Kremenca, na území mesta Čierne

c)

Na obrázku je trojmedzie Slovinska, Poľska a Ukrajiny
d) Štáty, ktoré sa nachádzajú vnútri iného štátu nemajú trojmedzie.

3. Prázdniny sa skončily, ale spomienky zostali. Nasledujúcu otázku berte ako inšpiráciu na možnú
návštevu takýchto zaujímavých miest. Bod dostanete za svetadiel,štát, región a mesto.

Kde môžete navštíviť :

a) Múzeum Coca Coly? 1 bod
b) Múzeum oravskej dediny? 1 bod Ktoré pohorie sa vypína nad dedinou? 1 bod

c) Múzeum Andyho Warhola? 1 bod
Koľko rokov už uplynulo od jeho založenia? 1 bod

d) Múzeum papriky? 1 bod
Čo dostanete ochutnať pri prehliadke? 1 bod
e) Múzeum mydla a histórie špiny? (Patrí medzi najatraktívnejšie múzeá v krajine
a sedem novodobých divov.) 1 bod

f) Ktoré mesto v Českej republike má prívlastok „mesto klobúkov“ a má aj

múzeum klobučníctva? 1 bod
g) Múzeum slovenskej rozprávky? 1 bod
h) Kde sa nachádza múzeum Alfreda Nobela? 1 bod

4. V tejto otázke sa budeme venovať jednému zo štátov Spojených štátov
Amerických. Ako určite viete, je ich 50. Ale charakteristika tohto štátu je
jedinečná.
a) V ktorom štáte sme? Názov má podľa súostovia, ktoré pozostáva z 19 ostrovov
a najväčší sa volá Oahu 1 bod
Ktorý v poradí je to štát USA? 1 bod
A v ktorom roku sa stal jedným z jeho štátov? 1 bod
Ako sa nazýva hlavné a zároveň najväčšie mesto? 1 bod
Kam idem, keď poviem, že idem na Waikiki? 1 bod
Ktorá aktívna sopka sa v tomto štáte nachádza? Je vysoká 4170 m 1 bod
Vymenuj za 1 bod tri najviac pestované plodiny, ktoré sú pre tento štát typické.
b) Ktorý štát USA mám na mysli , keď o ňom platí: nachádzajú sa tu filmové
štúdiá 1 bod Akú má prezývku? 1 bod Ktoré mesto nie je hlavné, ale je

najväčšie? 1 bod
v ktorom meste sa nachádza? 1 bod

Lombardia street –

c) Leží na východe USA, patrí do prvej desiatky štátov a prezývka: Staré panstvo
1 bod Ako sa volá hlavné mesto? 1 bod
5. Kto som? Čo som?
a) Bol som moreplavec, moja krajina aj mnou veľa získala. Niektorí ma
pokladajú za objaviteľa Antarktídy. Narodil som sa v 18. St v Estónsku a zomrel
som v Kronštate. Moje meno je na každej mape sveta. More v Južnom oceáne,
ostrov v Južných Sandwichových ostrovoch a aj kráter na Mesiaci. Uveďte moje
celé meno a súčasťou ktorej ríše bolo moje rodisko? 2 body
b) Volám sa Palech. Čo som a kde som ?
Čo je po mne pomenované? 2 body
c) Moje meno je: Axolotl. Čo som? Čím som zvláštny? 2 body
To je na 1. kolo všetko.
Ak nevynecháte žiadnu časť úlohy, môžete získať spolu až 40 bodov. A jednotku
v žiackej knižke. Chceš?
Kto chce byť lepší, vyrieši všetko rýchlo a získa bonus! Ak počas trvania súťaže získa
viac bonusových bodov, na konci roku môže dostať knihu alebo vecnú cenu podľa
vlastného výberu.
Termíny:
Do 20. septembra 2018 + 10 bodov
Do 24. septembra 2018 + 5 bodov
Posledný termín: 4. október 2018
KOMU?
Osobne p. učiteľke Majorošovej alebo poslať riešenie: alena17maj@gmail.com
A pozor!! Odoslaný mail bez mena a triedy bude neplatný!!!

