
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje 10 x 50 bodovú súťaž 

 

GEO v malíčku 

2. kolo – otázky:  

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam.  

a) Poznáme ulice a odkiaľ je ich názov, do ktorej mestskej časti a do ktorého 

okresu patria? Celá úloha je za 5 bodov  

Miniotázka: Naša ZŠ leží na Trebišovskej ulici- názov ulice je odvodený od? Správne 

– mesta na východnom Slovensku, Trebišova. Do ktorej mestskej časti patríme? 

Správne – Západ. A do okresu? Košice II.  Takže toto budem v tejto otázke od vás 

chcieť.  

Táák a ideme na to, tu sú ulice: Jasuschova, Lupkovská, Baničova, Bielych 

albatrosov, Wuppertálska .  

 

b) Kto je autorom, ako sa volá súsošie s fontánou a kde v Košiciach sa nachádza? 

3 body  

 

c) Aj v tomto roku 2019 sa Košice hrdia titulom. Akým? 1bod  

d) Ktorá vysoká škola je na obrázku? 1 bod   

 



2. Ako dobre že žijeme na Slovensku a naše sopky patria k vyhasnutým. Pozrieme sa ale do 

sveta, kde to vybuchuje o sto šesť. 

a)  Táto sopka sa nachádza v Európe na Apeninskom polostrove, na pobreží zálivu Neapol. 

Ako sa táto aktívna sopka volá?  1 bod 79 rokov 

pred našim letopočtom došlo k obrovskému výbuchu a zničila dve mestá. Ktoré? 2 body  

b) V ktorom oceáne sa nachádza Ohnivý kruh (Ring of Fire)? 1 bod  

c) Kde na Slovensku sa nachádza naša najmladšia vyhasnutá sopka Putikov vŕšok a akú 

má nadmorskú výšku?  1 bod  

d) Ako sa nazýva roztavená hmota vo vnútri v sopke? 1 bod Čo je to pemza /obrázok/?  

1bod Čo je to fumarola a ako sa prejavuje? 1 bod     

e) Kde, v ktorom štáte a na ktorom svetadiely sa nachádza sopka Cotopaxi? 1 bod 

 

f) Obyvateľov ostrova Sumbawa / Indonézia/ zmietol z povrchu zemského výbuch sopky Prvá 

erupcia sa začala 5. apríla a kulminovala 10. apríla v roku 1815. Bola to  jedna z najsilnejších 



explózií na zemskom povrchu pochovala pod rozpáleným popolom a skalami 92.000 

obyvateľo v ostrova. 

Ako sa táto sopka volá? 1 bod  

3. V tejto otázka sa budeme venovať štátu, ktorý má túto vlajku: 

 

a) Ako sa oficiálne volá? 1 bod Ktoré miesto na svete má podľa rozlohy? 1 bod Ako sa 

volá najvyšší vrch a akú má nadmorskú výšku? 1 bod  

b) Kto bol tento človek , ktorý sa zaslúžil mierovým spôsobom 

o oslobodenie spod koloniálnej nadvlády? 1 bod Zomrel rukou vraha a jeho popol vsypali 

do rieky. Do ktorej rieky vysypali jeho popol, kde tá rieka pramení a kde ústí? 1 bod  



c) Ako sa volá tento tradičný dopravný 

prostriedok? 1 bod  

d) Ako sa volá symbol tejto krajiny (je to stavba zaradená medzi kultúrne paniatky 

UNESCO) a je to zároveň najväčší a najkrajší symbol lásky? 1 bod 

e) Najtypickejšie jedlo thali - tanier a v praxi to vyzerá tak, že na spravidla okrúhlom alebo 

oválnom podnose dostaneš kúštik zo všetkého. Hlavná pointa thali je dopriať si 6 rôznych 

chutí (slaná, sladká, horká, štipľavá, kyslá a trpká). Každý štát má vlastnú variáciu thali, ktoré 

sa podáva s ryžou, chlebom naan, papadum, alebo luchi. Jedia thali s príborom? 

 1 bod  

 

4. Je to možné? Ak áno, kde? Ak nie, vetu oprav aby bola správna, ináč sa ti bod 

nepripočíta! 

a) Existuje na Slovensku dedina s názvom: Popudinské Močidlany? 1 bod  

b) Existuje letisko vo svete, kde lietadlo musí dať prednosť prechádzajúcemu vlaku? 1 

bod  

 



c) Vyzerá takto surové ebenové drevo? 1 bod Rastú ebenové stromy 

v tropických oblastiach? 1 bod Používa sa okrem iného aj na výrobu častí niektorých 

hudobných nástrojov? 1 bod  

 

d) Využívajú sa tieto modlitebné mlynčeky 

v hinduizme? 1bod  

 

e) Je na obrázku najdlhší sklený most na svete? 1bod 

Nachádza sa vo výške 800 metrov? 1bod  

 

f) Je pre Kosmana trpasličieho domov Afrika? 1bod  

 

g) Zakladateľom spisovnej ruštiny je Alexander Sergejevič Puškin? 1bod  



5. Ktorý štát to je?  

a) Komu patrí táto vlajka? 1bod Slovensko sa nachádza od tejto 

krajiny viac na juhozápade? 1bod  

Akého vierovyznania je väčšina obyvateľov krajiny? 1bod  

Ako sa volá najväčšie jazero? 1bod 

b) Z ktorého štátu pochádza táto známa značka:  ? 

1bod Tohto roku oslávili okrúhle výročie od založenia. Koľko rokov oslávil tohto roku 

tento štát? 1bod  

c) Kde sa nachádza pôvodné územie výskytu Kondora veľkého ? 

 1bod Čím sa živý? 1bod  

d)  tento chrobák bol posvätný 

v starovekom Egypte. Ako sa tento chrobák volá a ktorého boha symbolizoval? 2 body  

 

Tak, to je druhá 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 9. novembra 2019 + 10 bodov   

Do 14. novembra 2019 + 5 bodov  

Posledný termín: 28. 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

