
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje celoročnú školskú súťaž 

 

GEO v malíčku 

7. kolo – otázky  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam. Uhádni, kde sme?  

a) V tejto budove sídlia tri umelecké súbory: opera, činohra a balet 1bod  

 

b) Pozerám si najbohatší nález mincí na Slovensku . Kde som? 1bod  

 

c) Sedím na lavičke, počúvam hudbu a voda na strieka do rytmu 1bod  

 

d) Som v paláci na Hlavnej ulici. Je to Pongrácovsko-Forgáčovský palác. Čo sa 

v ňom nachádza? 1bod  

e) Keď som hore, naskytne sa mi takýto pohľad: 

 1bod  

 

2. Pôjdeme na návštevu k našim južným susedom, do Maďarska.  



a) Symbolom je aj táto budova  Nachádza sa 

v Budapešti, na pravom brehu Dunaja v Budíne, v blízkosti stojí jazdecká socha 

sv. Štefana. Odtiaľ je nádherný výhľad na celé hlavné mesto. Ako sa táto budová 

volá, čo to znamená po slovensky? 1bod  

 

b) Kde sme? V dávnych dobách tu chovali dobytok. Sú tu typické napájadlá 

váhadlového typu pre dobytok. Táto oblasť nebola nikdy vyklčovaná, napriek 

tomu tu stromy nerastú, je tu iba trávnatá step - puszta. Od roku 1999 je zapísaná 

ako prírodné dedičstvo UNESCO.  1bod  

 

c) Maďarsko je aj krajinou kúpeľov. To dokazuje aj fotografia z najväčšieho 

zeleného parku v Budapešti.  Ako sa toto 

miesto s liečivými termálnymi prameňmi v 18 bazénoch a s 10 saunami 

nazýva? 1bod  

d) Ako sa volá typické maďarské krátkosrsté 

plemeno psa? 1bod  

 



e) Je to jeden z typických poľnohospodárskych produktov tejto krajiny. Zbiera sa 

ručne, 3x až 4x do roka. Svoje vlastnosti preukázala aj v minulosti – používali ju 

na liečenie prechladnutia, dokonca i malárie.           

   Takto 

sa zvykne sušiť. Potom sa melie a balí. Je základom národnej kuchyne.  

Čo je to? 1bod Z ktorého regiónu musí pochádzať? 1bod  

V tomto meste sa už od roku 1869 vyrába s utajovaným receptom lahodná 

saláma. 1bod  

 

f) Ako sa volá maďarský národný tanec, ktorý sa tancuje v pároch? 1bod  

 

g) Ako sa volá táto pochúťka? (Pomôcka – je pomenovaná podľa kuchára, ktorý 

namiesto soli použil cukor a vytvoril sladký maslový krém) 1bod  

               
 

3. V tejto otázke si dáme zopár zaujímavostí: 

a) Čomu sa v minulosti hovorili „slzy svätého Vavrinca“ 1bod  

b) Čo sú to pomalky? Akú najnižšiu a akú najvyššiu teplotu znesú? Boli 

v kozme? 4 body  

c) Čo sú to dropstones? 1bod  

d) Kde na Kysuciach vyviera ropa? 1bod  

e) Ktorá z týchto značiek je slovenská: IKEA, MATTEL, DECODOM, KIKA? 

Čo vyrába a v ktorom meste ? 3 body  

f) Jedna z výrobných značiek má odlišnú výrobu, ktorá a prečo? 2body  

g) Čo je to ťubetejka? 1bod    



4. Niektorí ľudia zanechajú svojou aktivitou nezmazateľnú stopu. 

a) Kto bol Fabian Gottlieb von Bellingshausen?  1bod 

Pomenovali na jeho pamiatku more? 1bod  

Vymenuj 2 ostrovy, ktoré expedícia v r. 1821 pod jeho velením objavila a 

pomenovala. 2 body  

 

b) Ako sa volá slovenský cestovateľ a polárnik, ktorý dosiahol aj severný aj južný 

pól? 1 bod  

 

c) Ako sa volal český lekár, cestovateľ, etnograf a kartograf, ktorý koncom 19. 

storočia zorganizoval dve výpravy do Južnej Afriky? 1 bod  

Zo svojich ciest vydal dva cestopisy, ako sa volajú? 2 body  

 

5. Občas sa v našich obchodoch objavia aj exotické druhy ovocia a zeleniny. Ako 

napríklad tieto. Ako sa volajú? 5 bodov za názov a aj určenie či je to ovocie alebo 

zelenina /pomôcka sú z Ázie/   

  



  

 

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 4. februára 2018 + 10 bodov   

Do 9. februára 2018 + 5 bodov  

Posledný termín: 22. február 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

