
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje pokračovanie v súťaži  

 

GEO v malíčku 

9. kolo – otázky:  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam: celá otázka je za10 bodov:   

a) Vymenuj všetky partnerské  mestá Košíc, uveďte aj štát, v ktorom sa nachádzajú.         

b) Zisti, v ktorom okrese a v ktorej mestskej časti sa nachádzajú ulice s názvami 

družobných- partnerských  miest  

 

2. V tejto otázke sa trochu prejdeme po svete. 

a) V ktorom s nami susediacom štáte, v ktorom kraji a na území ktorých okresov 

a v ktorom pohorí sa nachádza tento skalný útar pod názvom „Milenci“ .                  

Pomôcka: národná prírodná rezervácia sa nachádza v pieskovcovom skalnom komplexe. 

 1bod  

Kde pramení najdlhšia rieka tohto štátu? , samozrejme aj jej názov a dĺžku 1bod  



Ako sa volá najstarší most postavený na tejto rieke a v ktorom meste sa nachádza? 1bod  

Je tento štát sebestačný v ťažbe ropy, čierneho uhlia a uránu? 1bod  

b) Opäť to bude náš sused. Okrem nás hraničí ešte so 6 štátmi. Takto vyzerá ich najvyšší vrch 

Hoverta. Ako sa volá štát , na území ktorého 

je tento vrch, v ktorom pohorí sa nachádza a aká je jeho nadmorská výška? 1bod  

Ako sa volá národný park v tomto štáte, ktorý sa rozprestiera okolo najväčšieho 

kaňonu? 1bod   

Aký typ krajiny ochraňuje? 1bod  

Akú spoločnú pamiatku UNESCO máme? 1bod   

 

c)Tento štát preslávili špeciálne výrobky. 

 Firma Victoriox, je hlavným výrobcom nožíkov v ktorom štáte?  ................... 1bod,  bola 

založená už v roku 1884 a sídli v meste Ibach, kde je postavená aj veľkokapacitná továreň na 

všetky súčiastky, z ktorých sú vreckové nožíky vyrábané. Teda, takmer všetky. Jedinou 

časťou tradičného nožíka, 

ktorá nie je vyrábaná priamo 

v krajine, je vývrtka. Aj keď 

sú obyvatelia tohto štátu veľmi 

zruční a práca s kovmi im 

výraznejšie problémy nerobí, 

výroba kvalitnej vývrtky je 

príliš zložitá, a tak si ju nechávajú 

na zákazku vyrobiťv inej 

ďalekej  krajine.  

V ktorej? 1bod 



d) Kvalitná čokoláda s typickým trojuholníkovým tvarom a lahodnými kúskami 

medovo-mandľového nugátu rozplývajúca sa na jazyku. 

 

Kto túto čokoládovú pochúťku Toblerone začal v roku 1908 vyrábať ? 1bod v ktorom 

meste? 1bod.  

Kde sa aktuálne výhradne všetka jeho produkcia sústreďuje ? 1bod  

Je to pravda , že  ročná produkcia obľúbenej sladkosti je taká masívna, že továreň, kde 

je Toblerone vyrábané, vychrlí každý jeden rok a neuveriteľných 7 miliárd jednotlivých 

lámateľných kúskov? 1bod  

e) Približne koľko jazier sa v tomto štáte nachádza?, akého sú pôvodu? a ktoré je 

najväčšie? 1bod 

 

3. Kto je to, čo je to? 

a) Kto bol Móhandás Karamčand Gándhí? Bol hinduista alebo moslim?  Využíval na 

boj za samostatnosť terorizmus alebo formu politickej hladovky?  

1bod  



b) Má Irbis vrchovský dve, štyri alebo šesť nôh? Má srsť alebo perie? Jeho prirodzený 

výskyt je v strednej Ázii alebo v strednej Afrike, alebo strednej Amerike? 1bod   

c) Ako sa volá toto zviera so zvláštnym nosom, ktoré už  vymiera? Je pravda, že v zime 

jeho srsť obelie? Na území ktorých dvoch štátov sa ešte prirodzene vyskytuje? 

1bod  

d) Čo je to Kuro šio? Čo je jeho opakom?  1bod   

e) Čo je Kurkuma? Je aj zelenej farby? 1bod   

f) Je Hľuzovka čierna had, huba alebo ryba? Ako ju hľadajú ? Je to kulinárska 

pochúťka? 1bod   

g) Kto sú Algonkinovia? Kde žili v minulosti a kde teraz? 1bod   

 

4. V tejto otázke sa pozrieme na naše ľudové zvyky a tradície. 

a) Doplň pranostiku na svätého Ondreja: Na Ondreja ide 

orať len ............. 1bod  

Kedy je v kalendári meno Ondrej a kto bol svätý Ondrej? 

1bod   

Na území ktorých dnešných štátov pôsobil? 1bod  

 

 

 

b)  Tento kostol v Košiciach je zasvätený sv. Gorazdovi. 

Kto to bol? 1bod  



Je to pravda, že po sv. Gorazdovi je pomenovaný vrch v Antarktíde s nadmorskou 

výškou 650 m? 1bod  

c) Kto nosil lajblík? 1bod   

d) Ako sa nazýva  svadobný zvyk, ktorý je  formálnym prejavom zo strany ženícha, 

ktorým osloví rodinu nevesty so žiadosťou o jej ruku. Koná sa v úvodných fázach 

svadobného dňa.? 1bod  

Čo hovorí táto pranostika?  Ak prší, prší novomanželom... 1bod 

 Kedy sa robilo čepčenie a čo to znamenalo? 1bod  

Po čepčení nasleduje typický zvyk pre Slovensko - redový tanec. Kto s kým tancuje? 

1bod  

e)  Toto je slovenský syr Karička. Kde sa vyrába od roku 1976 

a podľa čoho ho pomenovali? 1bod  

 

5. Kde nájdem?  

a) Kde nájdem, v ktorom štáte a meste, „ mesto tisícich okien“? 1bod 

  

b) Kde nájdem najľudnatejšie mesto na svete? 1bod   

c) Kde nájdem mesto s najvyššou kvalitou života na svete a zároveň mesto zákazov? 

Pokutu môžete dostať za odhadzovanie cigaretových ohorkov, žuvačiek, ba dokonca aj vtedy, 

keď pôjdete cez cestu mimo vyznačeného prechodu 1bod  

d) Kde nájdem mesto “ siedmich veží a marcipánu“ 1bod   



e) Kde nájdem rozprávkovú dedinku Habakuky? 1bod  

 

f) Kde v Čechách nájdem Westernové mestečko? 1bod

 

g) Kde nájdem najzápadnejší bod Európy? 1bod  

 

 

Tak, to je deviata 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 16. mája 2021 + 10 bodov   

Do 20. mája 2021 + 5 bodov  

Posledný termín: 4. jún 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

