
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje celoročnú školskú súťaž 

 

GEO v malíčku 

8. kolo – otázky  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam. 

a) Kde sa v Košiciach nachádza socha mnícha? 1 bod   

 

b) Kto sa v roku 1603 stal richtárom Košíc? Čo je po ňom pomenované? 2 body 

Kde sa nachádza jeho pamätná tabuľa? 1 bod   

 

 

c) Ktoré košické sídliská /uveď správny názov/ sú napájané z vodného diela 

Starina? 2 body Na ktorej rieke je toto vodné dielo postavené? 1 bod 

V katastri ktorého okresného mesta sa nachádza? 1 bod  

 

d) Na území nášho mesta máme viacero komerčných rádiových staníc. Ktorá 

stanica vysiela z budovy na Floriánskej 17? 1 bod  

Ktoré rádio sídli na Hviezdoslavovej 6? 1 bod  

 

2. Zaujímavé prívlastky miest /aj mesto aj štát/ 

a) Ktoré mesto má prívlastok „mesto tisícich remesiel“ 1 bod  

 

b) „Mesto anjelov“ 1 bod  

 



c) „Benátky severu“ 2 body  

 

d)  „Mesto módy“ 3 body  

 

e) Kde sa nachádza „nádvorie Európy“ 

 1 bod  

f) „Mesto hier a hazardu“ 2 body  

 

 

3. Čo je to Biosférická rezervácia? 1 bod   Na Slovensku máme štyri takéto 

rezervácie. Napíš ich. 4 body  

 

4. Ďalšie otázky sa budú týkať  štátu, ktorý má takýto tvar: 

 Ako sa tento štát a jeho hlavné mesto volajú? 

2 body  

 

Na fotografiách sú jeho pamiatky UNESCO. Identifikujte ich:  

a) slúžil ako maják 1bod  

 

b) Toto mestečko ako z rozprávky je so svojimi palácmi a záhradami od roku 

1995 zaradené medzi pamiatky UNESCO 1 bod 



    

c) Ako sa volá táto oblasť? 1 bod Pomôcka: leží na brehoch rieky ........... na 

severovýchode krajiny. Oblasť má rozlohu cca 26 000 ha. Víno sa tu vyrába už        

2 000 rokov a v roku 1756 bola oblasť vyhlásená za prvú zákonom chránenú 

vinohradnícku oblasť. Najznámejšie víno je ..............2 body za vybodkované názvy  

 

.      d) Čím je známy mys Roca? 1bod  

 

e) Je to najstaršia univerzita v tomto štáte, založená kráľom Dinisom I. Ako sa 

volá?1 bod Univerzita Coimbra 

 

5. Čo som? 

a) Som aromatická rastlina z čeľade myrtovité. Pôvodne som rástla iba na území 

najmenšieho svetadiela. Moje listy obsahujú olej, moje korene vedia rýchlo 

načerpať vodu z okolia, mám veľký hospodársky, liečebný a prírodoochranársky 

význam. Ako sa volám?1 bod  

 

b) Ľudia ma objavili až v roku 2003 a považujú ma za objav storočia. Nemám so 

žabami nič spoločné. Som výnimočná, mám exotické fialové sfarbenie, na 

chrbátiku čierne pásy, úzky nos a som dlhá 7cm. Hovoria o mne ako o žijúcej 

fosílii. Okrem dvoch týždňov v roku v čase letného monzúnu z dôvodu párenia 

žijem v podzemí a živím sa mravcami a termitmi. Ak by ste ma hľadali, nájdete 

ma na území najväčšieho svetadiela, na polostrove, ktorý má v názve názov 

druhého najľudnatejšieho štátu na svete. 4body za moje meno - latinské 

(slovensky je nepreložiteľné), svetadiel, štát a polostrov na ktorom žijem  

 



c) Som svetlej farby, vysoko pórovitá hornina vulkanického pôvodu. Na vode viem 

plávať. Ľudia ma používajú na hladenie rôznych materiálov, najmä dreva. A viem 

ľuďom odstrániť starú kožu z nôh.Čo som? 1bod  

 

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 5. marca 2018 + 10 bodov   

Do 9. marca 2018 + 5 bodov  

Posledný termín: 26. marec 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

