
     Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje 10 x 50 bodovú súťaž 

 

GEO v malíčku 

1. kolo – otázky:  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam. Spoznáš tieto osobnosti – našich 

významných rodákov? 

a)  Ako sa volal a v ktorej dedine dnešného 

Košického kraja sa narodil? 2 body  

b)  Po tomto talentovanom mužovi bol pomenovaný aj 

zimný štadión. Dnes je štadión viac známy ako Steel aréna. Ako sa volal? 1 bod Bol 

prvým slovenským hokejistom s titulom hokejového majstra sveta? 1 bod  

 

c) Kto? (1934 – 1984) – ako prvý československý občan dosiahol vrchol Mount 

Everestu bez kyslíkového prístroja a to vo veku 50 rokov, čím sa stal jeho 

najstarším pokoriteľom? 1 bod  Narodil sa v Košiciach, ale kde zomrel? 1 bod 



d)  Už 10 rokov ubehlo od smrti tohto speváka a herca. 

Jeho meno: Waldemar Matuška. S ktorými spevákmi naspieval duetá? /stačia 2 

mená za 1 bod/ Ktorú československú hudobnú súťaž vyhral v rokoch1962 

a 1967? 1bod  

e) Ako sa volá táto žena, ktorú 17. septembra 2006 Katolícka 

cirkev vyhlásila za blahoslavenú? 1bod Prečo ju Nemci odsúdili na smrť? 1bod  

2. Kde je to? Čo je to?  

a) Pôvod tohto slovinsko-rakúskeho najznámejšieho plemena sa datuje od  roku 1580, keď 

habsburský arcivojvoda Karol doviezol na cisársky dvor španielske kone z Pyrenejského 

polostrova, v žilách ktorých kolovala arabská, berberská  a andalúzska krv.  Toto plemeno 

koní dospieva pomalšie, ale dožíva sa až 30 rokov. Žriebä sa rodí čierne a postupne sivie, do 

veku 10 rokov obelie. Kôň je vďaka šlechteniu a hlavne pravidelnému tréningu veľmi 

inteligentný a ľahko ovládateľný, psychicky vyrovnaný a kľudný. Je ochotný, vytrvalý a 

energický. Ako sa toto plemeno koní volá? 

 1 bod Kde sa na Slovensku 

chovajú? 1 bod  



b) Čo je to malachit? 1 bod  Vzniká tam, kde sa nachádza meď. Na čo sa používa? 1 bod  

c) Ako sa volá tento ženský odev bez jediného gombíka?  Pre ktorú 

krajinu je typické? 2 body  

d) Táto socha Krista Spasiteľa bola postavená roku 1931 a  

nachádza sa v Rio de Janeiro v Brazílii. Je vysoká 30m. Kde na Slovensku (dedina, okres, 

región) sa postavila jej zmenšená kópia? 1 bod  Aká je vysoká? 1 bod  

e) V ktorom slovenskom meste na vás bude vodník z fontány pľuť? 1 bod V ktorom 

regióne sa nachádzame? 1 bod  

 

3.  Táto otázka bude venovaná krajine Vychádzajúceho slnka.  

a) Kde (svetadiel, štát a mesto) sa budú konať letné olympijské hry 2020? 1 bod  

b) V ktorom roku Tokio usporiadalo po prvýkrát LOH? 1 bod  Získalo v tom roku 

Československo zlaté, strieborné alebo bronzové medaily? Ak áno, tak koľko? 2 body  

c) Ktorá križovatka nachádzajúca sa v tomto meste je najznámejšia a prečo? 2 body  

d) Ktorá farba je v tejto krajine farbou smútku? 1bod  

e) V tomto štáte nikdy nenechávajte paličky zapichnuté kolmo do ryže. Je to tabu. 

Prečo? 1bod  



f) Čo majú oblečené dievčatá? 1 bod  

g) Je to pravda, že surové konské mäso je považované za delikatesu? 1 bod  

 

4. Aj mosty môžu byť symbolom štátu.  

a) Až sedem z desiatich najdlhších mostov sveta nájdete v Číne. Ako sa nazýva ten, ktorý je 

najdlhší a v ktorej provincii sa nachádza?  2 body Meria 146,8 kilometra a križuje 

jazero Čenjang? 1 bod Ešte ktorý druh dopravy okrem cestnej  cez ňu vedie? 1 bod  

 

b) Tento 

most sa nachádza v Austrálii a domáci ho prezývajú "vešiak". Je to most s najvyšším 

oceľovým oblúkom na svete a zároveň ide podľa Guinessovej knihy rekordov o najširší most: 

zmestia sa tu dve železničné koľaje, 8 jazdných pruhov, cyklotrasa a chodník pre peších. 

Výstavba prebiehala v rokoch 1923-1932. Akú má šírku tento most?  1 bod  



c) 

Tento je jedným z najnevšednejších mostov nielen v Amsterdame, ale i v celej Európe. 

Preklenuje sa ponad kanál medzi ostrovmi Sporenburg a Borneo v časti Eastern Docklands v 

Amsterdame. Bol postavený v roku 2001 a rok na to vyhral cenu International Footbridge 

Award. Aký je jeho oficiálny názov a ako ho prezývajú? 2 body  

 

d)                         

Tento most sa nachádza v Prahe. Ako sa volá a cez ktorú rieku vedie? 2 body   

Čo sa nachádza na zábradlí tohto mosta? 1 bod  

 



5. V tejto otázke si pozrieme prírodné krásy: 

a) Kde nájdeme tajch Aladár? 1 bod Čo sú to tajchy? 1 bod  

 

b)  Splavovaním ktorej 

slovenskej rieky sa nám naskytne nádherný pohľad na Tri koruny? 1 bod V ktorom 

národnom parku sa nachádzame? 1 bod  S ktorým štátom sa oň delíme? 1 bod  

c) Toto travertínové 

jazierko v orese Sobrance je prirovnávané svojou krásou k Plitvickým jazerám. Kde 

konkrétne sa nachádza? 1 bod Čo je to travertín? 1bod 



d) Takýto 

pohľad sa nám naskytne v Keukenhofe. V ktorom štáte a na ktorom kontinente ho 

nájdeme? 1 bod  

e)  Kde nájdeme Anjelské vodopády ( štát a svetadiel) ? 2 body  

 

Tak, to je prvá bodová päťdesiatka!  

 

Ak nevynecháte žiadnu časť úlohy, môžete získať spolu až 50 bodov. 

 

Kto chce byť lepší, vyrieši všetko rýchlo a získa bonus!  

Termíny: 

Do 17. októbra 2019 + 10 bodov   

Do 21. októbra 2019 + 5 bodov  

Posledný termín: 5. november 2019 

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

