
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje celoročnú školskú súťaž 

 

GEO v malíčku 

10. kolo – otázky: 

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam. 

a) Na dnešnej Hlavnej ulici č.9 sa narodil autor projektov dvoch prieplavov. Kto to 

bol a na tvorbe projektov ktorých prieplavov sa podieľal? 3 body  

b) Kedy, v ktorom roku sa začalo stavať letisko Košice? 

1bod                                                                                                                      

V roku 1955 sa začalo lietať z Košíc do Prahy. Aký názov dostala táto linka? 

1 bod. 

c) Sú pravdivé tieto tvrdenia o ZOO Košice?  3 body                          

 ( napíš áno, ak je správne a ak nie, tak vetu oprav)                                                                                                          

– zameriava sa na euroázijskú flóru ?                                                                     

- chová aj lemura kata?                                                                                           

– súčasťou ZOO je aj DinoPark?  

 

 



2. Ktorý štát máme na mysli? 

a) Leží na najväčšom kontinente, je to bývalá kolónia Španielska a USA, je to 

prevažne rímskokatolícka krajina, meno má po jednom španielskom 

panovníkovi. 1bod  

b) Tento štát patrí do súostrovia Malých Antíl, má v názve ženské meno, väčšinu 

obyvateľov tvoria černosi, 50% exportu sú banány 1bod  

c) Je to malý vnútrozemský štát Európy, susedí s tromi štátmi, najvyšší vrch má 

560 metrov nad morom, zdrojom príjmov je finančníctvo 1bod  

d) Hraničí s najľudnatejšími štátmi sveta. 1bod  

e) Je to horská krajina na území najväčšieho svetadiela, až 90% územia tvoria 

pohoria s výškou nad 1000metrov nad morom. Najvyšší vrch je nečinná 

sopka, ktorá má niečo viac ako 4000 metrov nad morom. Republika vznikla 

rozpadom Sovietskeho zväzu.  1bod  

f) Leží pri mori v Afrike, je to bývalá portugalská kolónia, preto aj úradný 

jazyk je portugalský, vyváža kokosové orechy, bavlnu, čaj a cukor. 1bod  

g) Ktorému štátu a do ktorého svetadielu  patrí táto netypická vlajka? Hviezdy 

znázorňujú heslo: „Jednota, práca, pokrok“  2body  

 

3. Kde sa nachádza: .  

a)  park Mini Slovensko?  1bod V akej mierke sú 

postavené modely slovenských kultúrnych pamiatok? 1bod                  

Ktoré dve pamiatky Košíc sa tam nachádzajú? 2 body  



b) Kde takto oslavujú Deň mŕtvych? 1 bod  

 

c) Kde, v ktorom štáte a na ktorom kontinente sa nachádza Keukenhoff? 2 body. Čo sa 

tam vystavuje? 1 bod  

 

d) Kde a kedy sa na Slovensku bude konať 19. ročník medzinárodného gajdošského 

festivalu? 2 body  

e) Ktorá slovenská knižnica a v ktorom meste funguje už 190 rokov?  2 body  

 

f) Kde, v ktorom štáte a v ktorom meste sa nachádza najväčšie kníhkupectvo na svete?  

2 body. 

 



4. Na jar kvitne veľa kvetov, objavuje sa veľa hmyzu.  

a) Jeden z najvoňavejších zástupcov je aj agát biely. Je 

to invázna rastlina. Čo to znamená? 1 bod Odkiaľ pochádza? 1 bod Ktorá časť stromu 

nie je jedovatá? 1 bod  

b) Tento zástupca z ríše hmyzu je pôvodom tiež odtiaľ ako agát biely. Ľudovo ho volajú 

Mandelinka. Aký je správny jeho rodovo druhový názov? 2 body  

c) Jednou z veľmi nebezpečných inváznych rastlín  je aj 

Boľševník obrovský – dvojročná bylina. Čo spôsobuje? 1 bod Odkiaľ pochádza? 1 bod  

 

5. Plesá sú jazerá, ktoré vznikli ľadovcovou činnosťou. Najviac navštevované na Slovensku je 

Štrbské pleso a najväčšie  je Veľké Hincovo pleso.  

Ako sa volá pleso, ktoré je v najväčšej nadmorskej výške? 1 bod 

 



Pri ktorom známom plese je vybudovaná prestupná stanica lanových dráh Tatranská 

Lomnica? 1 bod  

Ako sa volá pleso, ktoré sa nachádza v Nízkych Tatrách vo výške 1 113m/m? 1 bod 

 

 

Tak, to by bolo nateraz všetko. 

Ak nevynecháte žiadnu časť úlohy, môžete získať spolu až 40 bodov. A poslednú 

jednotku v žiackej knižke. Chceš? 

Kto chce byť lepší, vyrieši všetko rýchlo a získa bonus!  

Termíny: 

Do 29. apríla 2018 + 10 bodov   

Do 5.mája 2018 + 5 bodov  

Posledný termín: 20. máj 2018 

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

