
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje 10 x 50 bodovú súťaž 

 

GEO v malíčku 

5. kolo – otázky:  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam:  

a) V týchto vetách sú chyby, nájdite ich a opravte za 5 bodov :                                           

V decembri roku 2019 Košice oslávili 560 rokov od udelenia erbu od kráľa Juraja I. 

Košický zlatý poklad je komplex 2 920 zlatých mincí, 3 zlatých medailí a zlatej 

renesančnej reťaze objavených pri kopaní základov budovy finančného riaditeľstva na 

Hlavnej ulici č.68 v Košiciach v roku 1935. Minulý rok sa konal 53.ročník pesničkovej 

súťaže Košický veľký poklad.  

b) Ktorej známej košickej kultúrnej ustanovizni patrí toto logo? 1 bod  

c) Kde sa nachádzajú 3 zberné dvory v Košiciach? 1 bod  

d) Takto vyzerá dnes železničná stanica v Košiciach. Je najmodernejšia na Slovensku. 

  



Od ktorého roku je na tomto mieste vybudovaná stanica a odkiaľ viedla prvá trať do 

Košíc? 1 bod  

e)Ma-ra-tóóón, týždenník úsmevného slova a populárnej hudby. Z košického rozhlasového 

štúdia sa táto zábavná relácia vysielala od 8. januára 1966 do decembra 1991. Pri jeho zrode 

stál redaktor Andrej Leňo a režisér Martin Hruška. Hudobnú spoluprácu mal na starosti 

František Gomolčák. Neskôr reláciu redakčne pripravovali Marián Bednár a Ing. Pavol 

Sobota. Hlasy prepožičali viď foto: Ako sa volali 

títo herci na fotke? 2 body  

 

2. Táto celá otázka bude venovaná ochrane prírody na Slovensku. 

a)  

K číslam doplň názov národného parku. 1 bod  

b) ktorý z týchto parkov je najstarší a ktoré sú najmladšie. V ktorých rokoch boli 

založené? 2 body  

c) Ktorý park je plochou najväčší a ktorý je najmenší? 1 bod  



d)Ktorý NP je na obrázku? 1 bod   

e) V ktorom NP sa nachádzajú tieto miesta? Za všetky je 1 bod:  vrch Stolica, národná 

prírodná rezervácia Sokolec, najviac tisov v rámci Európy nájdeme v NP? ,           

národná prírodná rezervácia Havešová  ?, 

prírodná rezervácia Močiar: ?,                                             

sídlo správy je mesto Martin? 



f) Ktoré NP pokračujú aj na územie iných štátov /ktorých konkrétne/ ? 1bod            

Ktoré NP majú časť územia zaradenú do lokality svetového dedičstva UNESCO ? 1 bod 

Ktoré NP majú niektoré lokality zaradené medzi Územia európskeho významu 

NATURA 2000? 1 bod  

g) Urč NP, do ktorého patria tieto endemity1 bod: rumenica turnianska, chudôbka 

drsnoplodá Klášterského, Jarabina Margittaiho  

h) Na území ktorého NP pramenia štyri slovenské rieky - Váh, Hron, Hornád a Hnilec? 

1 bod 

  

3. Celá otázka bude venovaná iba jednému štátu:  

a) Komu patrí táto slepá mapa? – jeho krátky a dlhý názov + hlavné mesto

1 bod  Na území ktorého svetadiela sa nachádza, ktorý 

oceán ho obmýva a s ktorými štátmi susedí /aj svetovú stranu/? 1 bod   

b) V predkolumbovskom období sa tu nachádzala veľká ríša. Ako sa volala? 1 bod   

c) Koľkokrát viac alebo menej má tento štát obyvateľov ako Slovensko? /Slovensko-  

5,3mil. obyv./ 1 bod  Tento štát nedisponuje vlastným vesmírnym programom, napriek tomu 

má svojho reprezentanta, ktorý do vesmíru ako jeden z astronautov americkej NASA letel a 

mal pritom so sebou aj pamiatky na rodnú vlasť. Ako sa volal? 1 bod  Ako dlho bol vo 

vesmíre? 1 bod   



d) Nachádza sa na jeho území púšť Titicaca a jazero Atacama? 1 bod  Čím sú tieto 

miesta výnimočné? 1 bod                                                        

Ako sa nazýva náhorná plošina, ktorá tu zasahuje z okolitých štátov? 1 bod  Je 

najvyššou horou Huascarán ,meria 7686 m n. m.? 1 bod  .  

 

4. Čo majú spoločné?  

a) Lajka, Belka, Strelka? 1 bod  

b) Orechová, Višňové , Jablonica, Hrušov 2 body  

c) Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria, Santiago 3 body  

d) Záruby, Vysoká, Vápenná, Čertov kopec 2 body  

e) Níl, Pád, Rhône, Ebro 2 body  

 

5. Kto je to, čo je to? 

a) Čo je to Megalé syntaxis? 1 bod  

b) Čo je to Miranda? 1 bod Kto ju objavil a podľa čoho dostala meno? 1 bod  Z čoho je 

Miranda zložená? 1 bod   

c) Čo je Salar de Uyuni a kde sa nachádza? 1 bod  

d) Čo je a kde je Silfra?  1 bod Ako sa toto miesto využíva? 1 bod  

e) Čo je to mutabbak alebo murtabak? 1 bod  

 f) Čo je to Kakapo sovovitý? 1 bod  Kde žije a čím je výnimočný? 1 bod   

 

Tak, to je piata 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 15. januára 2020 + 10 bodov   

Do 19. januára 2020 + 5 bodov  

Posledný termín: 3. februára 2020 

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

