
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje celoročnú školskú súťaž 

 

GEO v malíčku 

5. kolo – otázky  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam. 

a) V blízkosti Košíc máme aj lanový park - Tarzániu. Kde sa nachádza? 1bod  

Koľko je trás, ako sa volajú a ako sú dlhé? Spolu za 1 bod  

b) Na územie okresu zasahuje Národný park Slovenský kras. Jeho súčasťou je aj 5 

národných prírodných pamiatok. Vymenuj ich. Úloha je za 5 bodov.  

 

c) Kde v Košiciach sa nachádza olympijský bazén? 1 bod Súhlasili ľudia 

zapojení do ankety s marketingovým názvom Dragons aréna? 1bod  

 

2. V 3.kole sme sa dozvedeli, že endemit je rastlina alebo živočích, ktorý sa vyskytuje 

len na určitom území. Také endemity máme aj na Slovensku. Spoznáte ich podľa 

obrázkov? Body budú za celý rodovo-druhový názov, spolu 6 bodov. 

 

a)     b)   

 



                 c)      d).   

  e)    f)   

 

3. Blíži sa nám nový rok 2018 a s ním aj XXIII. zimné olympijské hry.  

a) V ktorom štáte a v ktorom meste budú ? 1bod  

Kde, v ktorom štáte a meste a v ktorom roku sa konali I. Zimné OH? 3 body 

 

b) V ktorom roku a kde budú najbližšie Letné OH? 3 body  

Ktoré to už budú OH? 1bod  

V histórii letných OH sú zarátané aj tri, ktoré sa neuskutočnili. Dostanete 6 

bodov za rok v ktorom mali byť a v štáte spolu s mestom.  

 

c) Na ktorých OH a kde sme sa stretli 

s týmito maskotmi? 1 bod  

 

d)  na ktorých sa objavil pes – jazvečík Waldi? 1bod 

 
 

e) Na XXVII. Letných OH slovenská výprava získala 5 medailí. Kto a v akej 

disciplíne získal zlato? 1 bod  



4. Poďme trošku do vyššej nadmorskej výšky. Každý štát má často symbol vrch alebo 

pohorie.  

a) V ktorom štáte, v ktorom pohorí nájdeme najvyšší vrch s názvom Rysy a aká je jeho 

nadmorská výška? 1 bod  

b) Až 346 metrov nad morom má Džeržinskaja hora. Na území ktorého európskeho štátu ju 

nájdete? 1 bod  

V ktorom pohorí sa nachádza? 1 bod  

Ako sa volá susedný štát  na území ktorého zasahuje pohorie z predchádzajúcej úlohy 

a ako sa volá jeho najvyšší vrch, ktorý je 294m vysoký? 2 body.  

                 

c) V ktorom európskom štáte sa nachádza vrch, ktorý je o 1 meter vyšší ako slovenský 

najvyšší vrch? 1 bod  

Ako sa volá ten vrch, jeho nadmorská výška a v ktorom pohorí sa nachádza? 1 bod  

d) Ako sa nazýva druhý najvyšší vrch Európy? Aká je jeho nadmorská výška a na 

území ktorého štátu čnie do výšky? Všetko za 1 bod  

5. Aby si anglický princ Edward mohol vziať ženu ktorú skutočne miloval, rozvedenú 

Američanku Wallis Simpson, musel sa vzdať anglického trónu. Svojej láske Wallis po svadbe 

daroval náhrdelník vyrobený Cartierom, ktorý je ozdobený 29 menšími ametystmi, 1 veľkým 

ametystom v tvare srdca, s diamantmi a tyrkysmi v tvare kabošon. Po smrti vojvodkyne, v 

roku 1987 bol náhrdelník predaný na ženevskej aukcii Sotheby´s za 605 000 dolárov. Ako sa 

volá tento náhrdelník? Posledný 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 budú vianočne dlhé: 

Do 28. decembra 2017 + 10 bodov   

Do 4. januára 2018 + 5 bodov  

Posledný termín: 11. január 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

