
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje celoročnú školskú súťaž 

 

GEO v malíčku 

3. kolo – otázky  

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam.  

a) V Košiciach máme svojho druhu jediné múzeum na Slovensku – múzeum voskových 

figurín. Kde konkrétne sa nachádza – ulica a názov budovy 2 body  

 Koľko je tam voskových figurín historických osobností? 1 bod  

Na koľkých poschodiach sú umiestnené? 1 bod  

Jedna z figurín je aj svätá patrónka Košíc. Aké je jej meno? 1 bod  

Nachádza sa tu aj Abebe Bikila. Kto to bol a prečo sa tam nachádza? 2 body   

b)  Terra Incognita – Krajina nespoznaná je dlhodobý program 

Košického samosprávneho kraja, ktorým sa pripojil k projektu Európskeho hlavného 

mesta kultúry Košice 2013. Zámerom programu Terra Incognita je ukázať prepojenie 

kultúrnych tradícií regiónu s kultúrnymi tradíciami Európy. Ktoré tri tematické cesty 

spája? 3 body  

 

2. Čo majú tieto pojmy spoločné? 

a) Čertova skala, Miličská skala, Trstinové jazero ? 1 bod  

 

b) Pamiatky:  Alberobello,    

 

 



 

Pompeje 

                 Amalfské pobrežie 1 bod  

                       

c) Šomló halušky, paprikáš, halászlé 1 bod  

 

d) Značky:                     

       1 bod  

 

3. Poďme spolu navštíviť Filipíny.  

Na území ktorého svetadielu sa tento zaujímavý  štát nachádza? 1 bod  

Tento ostrovný štát leží na 7 107 ostrovoch tvoriacich Filipínske súostrovie. Je 

omývaný štyrmi moriami – ktorými? 4 body (ale iba vtedy, ak napíšete aj 

správnu svetovú stranu).  

Ako sa volá najväčší ostrov a hlavné mesto tu ležiace? 2 body  

Táto republika bola v minulosti kolóniou Španielska a USA. Zanechalo to výraznú 

stopu na náboženstve v krajine. Ktoré náboženstva priniesol kolonializmus? 2 body  



Na obrázku je najkrajší činný stratovulkán na svete 

nachádzajúci sa na juhovýchode najväčšieho ostrova. Meria 2 643 metrov nad morom. 

Ako sa volá? 1 bod  

Toto krásne súostrovie je domovom 111cicavcov - endemitov. Čo je to endemit?   

1bod  

(Bubalus mindorensis) je latinský názov jedného z nich. Čo to je? 1 bod 

 

4. a) Tento kameň nás preslávil vo svete. 

Slovensko má pestrú geologickú stavbu. Je tu veľa už vyhasnutých sopiek a tie 

signalizujú prítomnosť drahých kameňov. Ako sa volá tento drahokam? 1 bod  

Je to nesmierne cenený drahokam. V minulosti patril medzi najluxusnejšie drahé 

kamene, z ktorých šperky si mohli dovoliť len najbohatšie rody (obľúbil si ho napr. 

Napoleon a jeho manželka Jozefína). Najstaršie a jediné bane v Európe sa nachádzajú 

iba u nás na Slovensku. Tu sa našiel aj najhodnotnejší kus na svete vážiaci 594g.   

Pod akým menom? 1 bod  

V ktorom prírodovednom múzeu sa dnes nachádza a prečo práve tam? 3 body  

V ktorých dvoch krajinách sa dnes tento drahokam ťaží? 2 body  

b) Tento drahokam sa volá ametyst. Je považovaný za 

kameň duchovna , čestnosti a pokory. 5 bodov za miesta nálezu na území 

Slovenska!  

Ktorá chránená krajinná oblasť na Slovensku ho má v logu? 1 bod  



 

c) to je pyrop. Pod akým iným názvom sú tieto kamene 

známe? 1 bod  

 

Tak, to by bolo nateraz 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!  

Termíny: 

Do 12. novembra 2017 + 10 bodov   

Do 17. novembra 2017 + 5 bodov  

Posledný termín: 27. november 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

