
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje 10 x 50 bodovú súťaž 

 

GEO v malíčku 

6. kolo – otázky:  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam:  

a) Čo je čo? Hradová, Podhradová, Hradbová 3 body   

b) Čo znamená pre Košice táto skratka: MMM ? 1 bod  

c) Vymenuj 5 najvýznamnejších lokalít košického lesoparku za 1 bod:  

d)  V roku 2008 sa uskutočnila anketa: „Sedem divov Košíc“. Kto vyhlásil túto anketu?  

1 bod Vymenuj všetky „divy“ za 3 body. Čo skončilo na ôsmom mieste ako div 

sympatia? 1 bod  

2. V tejto otázke bude vesmírna všehochuť 

a) Aké úlohy plnila sonda Mariner 10? 2 body   

 b) Aké číslo malo prvé Apollo, ktoré s ľudskou posádkou letelo k Mesiacu a koľkokrát 

ho obletelo? 1 bod  . Vymenujte trojčlennú posádku za 1 bod.   

c) Okolo ktorej planéty obieha mesiac Fobos? 1 bod Kto ho prvýkrát videl a podľa koho 

dostal meno? 2 body  



d)  Čo je to hmlovina?  1 bod  

Ktorý chemický prvok je najčastejší vo vesmíre? Tvorí tento prvok aj hmloviny? 2 body  

 

3. Vieš? 

a) Pre ktorý štát  a v ktorom regióne, je typický syr v tvare veľkých bochňov pod 

názvom ementál? 1 bod   

Ako sa tradične vyrába? 1 bod  

Je pravda, že originálny ementál sa vyrába v kolesách vážiacich cca 110 kilogramov? 1 

bod  Čo vytvára otvory tak typické pre tento syr? 1 bod  

b) Aké ovocie sa za obrázkom skrýva?  1 bod  

 1 bod  Pre ktorý štát je tento druh ovocia národným 

ovocím? 1 bod   

c) Čo je to kipu / quipu? 1 bod  Ako fungovalo? 1 bod   

d)  Kedy oficiálne začal čínsky nový rok a v znamení čoho sa nesie? 1 bod   

 



4. V tejto otázke sa vyberieme do štátu, ktorému patrí táto vlajka.  

Ktorý štát to je? 1 bod  

Ktorý štát je jeho suchozemský sused a ako sa volá polostrov na ktorom táto hranica leží 

1 bod  

a) K tomuto štátu patria aj ostrovy. Niektoré sú aj viac vzdialené. Ktoré? 1 bod  

b) Z tejto krajiny pochádza aj táto stavebnica:  Kto a kedy túto firmu 

založil? 1 bod 

c) Ako sa volá jazyková skupina do ktorej patrí väčšina obyvateľov krajiny? 1 bod Žije 

tam viac alebo menej obyvateľov ako na Slovensku? 1 bod  

d)  Ako sa volá fyzik, ktorý získal v r.1922 Nobelovu cenu za fyziku? 1 bod  

Ako sa mu mesto za toto ocenenie poďakovalo? 1bod  

Bola udelená Nobelova cena za fyziku aj jeho synovi o pár rokov neskôr? 1bod  

e)  Ako sa volal svetoznámy rozprávkar a v ktorom meste a na ktorom ostrove sa v roku 

1805 narodil? 1 bod  

 

5. Táto otázka bude taká mačacia.  

a) V starovekom Egypte boli mačky v dome požehnaním. Prečo? 1 bod 

                   Veľa ľudí ešte i dnes verí, že čierna mačka prináša smolu. 



Verili tomu aj starovekí egypťania? Áno alebo nie zdôvodni za 1 bod. Je to pravda, že v 

10. storočí bola mačka v Európe hodná majetku a boli natoľko cenné, že v roku 936 bol 

vydaný zákaz ich zabíjania? 1 bod  

b) Kde vo svete, sa v roku 1871 konala prvá výstava chovaných šľachtených mačiek?     

1 bod Patrí medzi najdrahšie plemená mačiek Bengálska mačka, ktorá nerada pláva? 1 

bod Vzácnou je aj Mačka Savannah ktorá vznikla krížením a v r. 2001 sa stala registrovaným 

plemenom. Krížením ktorých mačiek vznikla? 1 bod  

c) Na Slovensku voľne žijúcou mačkovitou šelmou je mačka divá. Je nočným lovcom a je 

plachá. Je pravda že chvost mačky divej je kratší ako polovica dĺžky jej tela, po celej 

dĺžke huňatý a pred koncom má 3-4 pruhy ? 1 bod   

Rys karakal /karakal sa ľudia snažia chovať aj v zajatí. Aký typ krajiny je jeho 

prirodzeným prostredím a na ktorých svetadieloch žije? 1 bod 

                                      
Tiger džungľový turanský je dnes označovaný za vyhynutý druh, lebo od 70-tych rokov 

minulého storočia ho nikto nevidel. Kde, kontinent, svetadiel a štáty boli miestom jeho 

života? 1 bod     

d) Vo filme, ktorý bol natočený podľa knihy Joy Adamsonovej „Volanie divočiny“ je jednou 

zo skutočných zvieracích postáv mačkovitá šelma. Čo to bolo a aké mala meno? 1 bod  

 

Tak, to je šiesta 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 8. februára 2020 + 10 bodov   

Do 13. februára 2020 + 5 bodov  

Posledný termín: 24. 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

