
         Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje celoročnú školskú súťaž 

 

GEO v malíčku 

1. kolo – otázky  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam.  

a) Naše mesto má už svoj vek. Vždy v máji sa oslavujú Dni Košíc. Z ktorého roku 

je prvá písomná zmienka o osade s názvom „Villa Cassa? 1 bod  

b) Do ktorého historického regiónu patrí mesto Košice? 1 bod  

c) Po kom, chcem plné meno, sú pomenované tieto ulice: Čordákova, Jedlíkova, 

Löfflerova,  a v ktorej mestskej časti Košíc sa nachádzajú? 6 bodov 

d)  Tento obraz sa nachádza v Slovenskej národnej galérii 

a pochádza z roku 1893 a zobrazuje jeden z hradov v blízkom okolí Košíc. Kto je 

jeho autorom? (Pomôcka: je to jeden z troch mužov z predchádzajúcej úlohy) 

1 bod Ako sa volá obraz? 1 bod  

2. Prázdniny sa už skončili, ale spomienky ešte sú v živej pamäti. Preto pre niektorých 

z vás , ktorí s rodičmi spoznávali krásy Slovenska, táto úloha bude jednoduchá. A ak 

nie, nájdete v nej možno námet na budúcu návštevu.  

a) Z tohto vrchu je výhľad na okolité kopce a niekedy aj na Tatry, na priehradu Ružín 

a tok Hornádu. Je tu nádherná prírodná rezervácia rovnakého mena, kde na jar rastú 



tieto chránené kvety.                                                             

Ako sa volá tento vápencový vrch,  ktorý má 781 

metrov/morom?  1 bod  

 Aký je rodovo druhový názov týchto kvetov? 2 body  

b) Ako sa volá najteplejšia vodná nádrž na Slovensku? 1 bod  

Na území ktorého okresného mesta táto priehrada leží? 1 bod  

Čím je výnimočná chránená lokalita Malá obora? 1 bod  

c) Ako sa volá sústava štyroch prírodných vodných nádrží v závere doliny pod 

Ostrým Roháčom, Plačlivým a Kopami (Tri kopy, Hrubá kopa)?  1 bod  

d) Ako sa volá jaskyňa v pohorí Malé Karpaty? 1 bod  

Uveď mená dvoch objaviteľov tejto jaskyne v roku 1929. 2 body  

 

3. Kto som, čo som? 

a) Bol som benátsky kupec, ktorý sa preslávil svojimi správami o cestách v Číne 

Bol som prvý Európan, ktorý podrobnejšie poznal východnú Áziu. 1 bod 

  
b) Postavili ma na skrátenie cesty z Iónskeho do Egejského mora,celkovo sa dá takto 

skrátiť cesta o 400km. Ako sa volám a na území ktorého dnešného štátu sa 

nachádzam? 2 body  

c) V roku 1978 ma vyhlásili za dedičstvo UNESCO. Nachádzam sa na ploche troch 

štátov USA: Wyoming, Montana a Idaho. Som najstarší svojho druhu. Poskytujem 

domov medveďom, vlkom, losom a bizónom. Čo som? 1 bod  



 Čím som sa ešte preslávil? (Pomôcka- sústreďujem asi 200 kusov...čoho? 

Viac neprezradím) 1 bod  

d) Ľudia ma ľudovo volajú“Kristov Jašter“. 

Prečo ma tak volajú? 1 bod.  Čo som, ako sa správne volám? 1 bod  

e) Ležím na Yucatánskom polostrove a hoci si to nepamätám, asi som zapríčinil 

vyhynutie dinosaurov. Ako som vznikol , ako sa volám a na území ktorého 

dnešného štátu sa nachádzam ? 3 body  

4. Tvar územia je pre niektoré štáty tak typický, že je nezameniteľný s iným. Určte štát, 

ktorému zelená mapa prináleží: 4 body 

a)         b)         

c)           d)  

5. Ktoré pojmy patria k sebe?: Krováci, minerál, dromedár, cukrovinka, chalva, čiapka, 

černosi, jarmulka, puszta, ťava, malachit. Jeden pojem sa zvýši a ten je potrebné vysvetliť. 

6 bodov 

 



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 2. októbra 2017 + 10 bodov   

Do 7. októbra 2017 + 5 bodov  

Posledný termín: 17. október 2017 

KOMU? 

Osobne p. učiteľke Majorošovej alebo poslať riešenie: alena17maj@gmail.com 

A pozor!! Odoslaný mail bez mena a triedy bude neplatný!!! 

 

mailto:alena17maj@gmail.com

