
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje pokračovanie v súťaži  

 

GEO v malíčku 

8. kolo – otázky:  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam:  

a) Koľko je v Košiciach nemocníc a vymenuj ich. 1 bod   

b) Dve nemocnice – ktoré?,  nesú meno tohto pána, ako sa volal a kto to bol? 1 bod 

 

c) Zoologická záhrada Košice je najväčšia zoologická záhrada na Slovensku.  Akú má 

rozlohu  a kde sa nachádza? 1 bod   



Kedy sa začalo s výstavbou a koľko rokov uplynulo od jej otvorenia pre verejnosť ? 1 

bod  Koľko druhov zvierat  tu žije v súčasnosti  1 bod                                                   

Ktorý chovateľský úspech je zapísaný do Guinnesovej knihy rekordov?  1 bod   

Na Slovensku je viac ZOO, ale naša košická má vybudované náučné chodníky. Vymenuj 

ich. 1 bod   

Zoo chová veľkú kolekciu plemien domácich zvierat. Ktoré sú najcennejšie? 1 bod     

ZOO je zapojená do medzinárodnej záchrany biodiverzity v rôznych programoch. 

Spolupracuje s WWF a Krkonošským národným parkom. V 80. a 90. rokoch 20. storočia sa 

podieľala na návrate zvieraťa do prírody. Ktorého zvieraťa a kam? 1 bod   

 Ktoré zviera  a kde konkrétne v rokoch 1991 a 2011 poskytla na repatriáciu do voľnej 

prírody v Mongolsku ? 1 bod   

 

2.  V tejto otázke sa trošku vrátime do histórie, kedy na Zemi žili prehistorické zvieratá.  

a) Súčasťou košickej ZOO je aj Dinopark. Kde okrem Košíc sú ešte na Slovensku 

dinoparky? 1 bod 

 b) Kde sa nachádza /štát a mesto/ najväčší Dinopark v Strednej Európe? 1 bod   

Sú pravdivé tieto vety? / ak nie, oprav chybu v nich / spolu za:1 bod                                                

Na 5 km dlhej prechádzkovej trase postupne predstavujú 170 druhov prehistorických 

zvierat.  Nechýba medzi nimi doposiaľ najdlhší známy dinosaurus Amphicelias so 

svojimi 60 metrami a najvyšší Brachiosaurovia s výškou 20 metrov.  

c) Kde na svete /oblasť, štát, svetadiel/ sa našlo najviac pozostatkov  zmrznutých 

mamutov (Mammuthus primigenius)? 1 bod Je pravdou, že sa tam nelegálne ťaží 

slonovina, ktorá je žltšia ako slonovina dnes žijúcich slonov? 1 bod     

d) Tento pán je autor úspešných filmov. 

 Ako sa volá tento režisér, producent a scénarista?Kde sa narodil? / Oscara za réžiu dostal 

v roku 1994 za Schindlerov zoznam a za réžiu filmu: Zachráňte vojaka Ryana (1998). /

1 bod  



Ako sa volajú filmy, ktoré natočil o prehistorických zvieratách? 1 bod  

e) Ako sa volajú  tieto prehistorické lietajúce zvieratá? 1 bod  

 ,   

f) Trilobity, článkonožce z prvohôr,  sú trieda vyhynutých morských organizmov 

patriaca do podkmeňa trojlalokovce.  V skamenelinách sa zachovávali 

ich chitínové panciere. Kde sú náleziská trilobitov na Slovensku? 1 bod  

g) Ktorý živočích, žijúci v morskom prostredí zo súčasnej fauny, patrí k najstarším 

skupinám živočíchov? 1 bod   

 

3. V tejto otázke sa budeme venovať Nobelovej cene. Udeľovanie bolo založené z poslednej 

vôle vedca a priemyselníka Alfreda Nobela, vynálezcu dynamitu. Udeľuje sa vo Švédsku 

v Štokholme. 

a) Na čo má nárok každý držiteľ Nobelovej ceny okrem medaily a diplomu? 1 bod        

Je pravda, že sa udeľuje v deň jeho narodenín? 1 bod   

b) Napísal Alfréd Nobel divadelnú hru? 1 bod                                                              

Udeľuje sa Nobelova cena za literatúru od jej začiatku v roku 1901? 1 bod                   

Kto a v ktorom roku získal toto prestížne ocenenie v bývalom Československu? 1 bod   

Ktorý spisovateľ, odkiaľ bol, a v ktorom roku túto cenu za literatúru odmietol? 1 bod 

Prečo ju odmietol? 1 bod  

Kedy sa svet dočkal, že túto cenu dostala prvá žena- jej meno a štát? 1 bod Dva roky 

pred udelením ceny jej opublikovali rozprávkovú knihu. Ako sa volala? 1 bod   

c) Ktorý štát má najviac vedcov, ktorí získali Nobelovu cenu za fyziku? 1 bod                   

Kto túto cenu dostal ako prvý a za aký objav? 1 bod  



 táto žena sa stala historicky prvou nositeľkou Nobelovej ceny za 

fyziku. Ako sa volala? 1 bod  V ktorých dvoch krajinách pôsobila? 1 bod   

Je pravda, že je dvojnásobná nositeľka tejto ceny? 1 bod   

 

4. V tejto otázke zájdeme do ríše rastlín. 

a) Kde vo svete nájdeme takéto tulipánové polia? 1 bod  

b) Kde vo svete nájdeme takéto ružové polia? Čo z nich vyrábajú? Vyrábajú aj ružový 

med a pečú ružové koláčiky?  1 bod   

 

c) Kde vo svete nájdeme takéto levanduľové polia? 1 bod  



d) Kde nájdeme najstaršie a najkrajšie ryžové terasy na svete? 1 bod 

 

e) Čo sa pestuje a zbiera na takýchto poliach? 1 bod 

 

f) Čo je toto za plodinu? 1 bod Kedysi sa zberala ručne. Pomôcka- nie je určená na jedenie 

 Medzi aké plodiny patrí a čo sa z nej vyrába? 1 bod 

Kto sú jeho najväčší pestovatelia? 1 bod  

Ktorý štát si ho dal do vlajky? 1 bod  

e) Toto je ananásovník. Odkiaľ táto rastlina pochádza? 1 bod   



5. V tejto otázke sa pozrieme na vydarené a aj na nevydarené stavby sveta. Bod bude iba 

vtedy, ak napíšete správny názov mesta, štátu a svetadiela, kde sa nachádza daná stavba. 

a) Kde postavili túto stavbu, ktorá je známa pod názvom „uhorka“ ? 1 bod Aký je jej 

názov a z akého materiálu je postavená?  1 bod 

  

 

 

 

 

 

b)V hlavnom meste ktorého štátu nájdeme 

takéto budovy? 1 bod 

         

 

 

c) V ktorom meste vyrástol drevený rám najväčšieho obrazu na svete? Aké využitie má 

táto stavba? 1 bod   

 

 

 

 

 

 

d)Táto stavba patrí medzi najškaredšie stavby na svete. Ako sa volá, kde ju postavili? 

Koľko má poschodí ? 1 bod   



e)  Je to národná knižnica. Kde 

túto stavbu , ktorú tvorí  99 bielych kupol a obsahuje vyše 5 000 kníh a rukopisov od 16. 

storočia, postavili ? 1 bod   

 

 

Po roku je pokračovanie / dokončenie / súťaže : 

Tak, to je ôsma 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 24. apríla 2021 + 10 bodov   

Do 28. apríla 2021 + 5 bodov  

Posledný termín: 9. máj 2021 

 

KOMU? 

Osobne p. učiteľke Majorošovej alebo poslať riešenie: cez Edupage  

 

A pozor!! Odoslaná práca bez mena a triedy bude neplatná !!! 

 

mailto:alena17maj@gmail.com

