
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje celoročnú školskú súťaž 

 

GEO v malíčku 

6. kolo – otázky  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam a budeme sa zaoberať kultúrou: 

a)   Určite ste spoznali erb našich Košíc. Kde sa nachádza? 1 bod  

Tá druhá polovica - ľavá časť erbu má niečo navyše, čo to je? 1 bod  

Štvrtá erbová listina vysvetľuje štyri zlaté pásy ako 4 rieky: Dráva, Sáva a...? 

Zvyšok – dve slovenské rieky sú za 2 body  

 

b) Kto je na tejto soche a kde sa nachádzame? 2 body  



c) A do tretice niečo modernejšie. Je to dielo emigranta, ktorý tvoril pod 

zaujímavým pseudonymom Gyula Kosice. Kde sa toto 

abstraktné dielo nachádza a ako ho autor pomenoval?  2 body  

Ako sa pôvodne autor volal, kde tvoril? 2 body  

 

2. Pozrieme sa na naše slovenské stavby. 

a) Kde sa na Slovensku nachádza najvyšší rádiový a televízny vysielač? 1 bod  

 

b) Koľko má naše hlavné mesto výškových budov nad 100 metrov ? 1bod  

 

c) Ktorá budova v Bratislave – bez antény, je zatiaľ najvyššia a akú má výšku? 

1bod  

Koľko je tam poschodí nad zemou a pod zemou, koľko má výťahov? 2body  

Má samostatnú elektráreň? 1bod  

 

d) Za najvyššiu stavbu v Bratislave je považovaná tá, čo má výšku 194 metrov. Ako 

sa volá? 1bod  

 

3. Numizmatika je zberateľstvo zaoberajúce sa mincami. A táto úloha sa bude zaoberať 

numizmatickými vzácnosťami, ktorých hodnota rastie každým dňom. 

a) Ktorá minca je považovaná na Slovensku za tú najdrahšiu? 1bod  

b)  Takto vyzerá najdrahšia minca patriaca jednému z našich susedov. 

 Ktorému štátu patrí zlatý peniaz  v hodnote 

štyridsaťdukátov Ferdinanda III? 1bod  

  c) Čo zobrazuje najväčšia minca z rýdzeho zlata (váži 1 tonu) vyrobená v roku 

2012? 1bod  

 



d) Akú nominálnu hodnotu má Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 

2017- „Svetové prírodné dedičstvo- Jaskyne Slovenského krasu“?  1bod  

 

e) Kde, v ktorom meste a štáte sa nachádza najstaršia mincovňa na svete? Od 

ktorého roku dodnes razí mince?  3 body  

 

4. K fotografiám u nás zimujúcich vtákov priraďte správny rodovo – druhový 

názov a zistite, či k nám na zimu prilietajú alebo odlietajú, alebo žijú celoročne. 

Úloha je za 10 bodov, jeden názov je tam navyše +1bod za vtáčika bez fotografie. 

Mená: lastovička obyčajná,brhlík lesný,  krivonos smrekový,  kolibiarik čipčavý,drozd 

čierny,  pinka severská, chochláč severský, hýľ lesný, trasochvost biely, škovránok 

poľný, stehlík čížik .  

             

   

   

  

5. Ktorému štátu patrí takáto charakteristika:  



a) Leží na polostrove Zadná India, je to vnútrozemský štát, hlavná rieka - 13.najdlhšia rieka 

sveta patrí do úmoria Tichého oceána?  1 bod  

 

b) Je to prímorský štát a obmýva ho zo západu Tichý oceán, ťaží stiebro a ropu, nachádza 

sa tu biosferická rezervácia monarchu sťahovavého 

 1 bod  

 

c) Je to kráľovstvo, ktorého väčšinu až 95% územia tvoria púšte a polopúšte. Ťaží fosfáty 

a jedným z jeho susedov je Egypt 1 bod  

 

d) Je to európska  konštitučná monarchia, hlavou ktorého je veľkovojvoda Henri 

1 bod  

 

e) V tejto republike žijú hlavne Mašonovia a Matabelovia. A majú takúto nádherne 

farebnú vlajku:  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 15. januára 2018 + 10 bodov   

Do 20. januára 2018 + 5 bodov  

Posledný termín: 30. 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

