
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

 

GEO v malíčku 

10. kolo – otázky a odpovede:  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam.  

a) Úloha bude za 5 bodov. Posúď či sú dané vety pravdivé. Ak nie, nájdi chybu a oprav:   

Železničná doprava v Košiciach existuje od 14. augusta 1860, kedy bola predĺžená 

Potiská železnica od Miškolca do Košíc. Na juhovýchode mesta sa nachádza Regionálne 

letisko Košice,  s pravidelnými linkami do Bratislavy, Prahy, 

Viedne, Krakova, Istanbulu, Londýna Lutonu, Londýna Southendu (od apríla 2019), 

Düsseldorfu a Mníchova (od októbra 2018) a letnými chartrovými letmi do mnohých 

dovolenkových destinácií.  

Košice majú jedno planetárium v Centre voľného času DOMINO.  

V hornatom prírodnom prostredí mestskej časti Barca sa nachádza Košická zoologická 

záhrada a zimná bobová dráha.   

Košice, druhé najväčšie mesto v republike, sú sídlom dôležitej ústavnej inštitúcie – 

Ústavného súdu Slovenskej republiky.  



b) Úloha bude za 2 body. Ktorého štátu sídli na Hlavnej ulici v Košiciach Generálny 

Konzulát? Koľko honorárnych konzulátov sídli v Košiciach? Ak je medzi nimi 

honorárny konzulát Nemecka, kde sídli?  

c) Ktorej mestskej časti Košíc, sú tieto erby? 1 bod za všetky:  

     

2. Dnes už v obchodoch dostaneme kúpiť rôzne ovocie a zeleninu a stávajú sa pre nás 

samozrejmosťou. Ale  

a) odkiaľ pochádzajú, ktoré podnebie je potrebné pre ich rast a v ktorom štáte sa 

najviac pestujú batáty ? 1 bod  

Batáty sú podobné zemiakom. Kde sa vraj vyrobili prvé hranolky? 1 bod 

A kde sa nachádza múzeum hranoliek? 1 bod  

b) odkiaľ pochádza a ktoré podnebie je potrebné pre rast arónie? 1 bod Kto ju začal 

v roku 1910 pestovať? 1 bod  

c) Odkiaľ pochádza a ktoré podnebie je potrebné pre rast šošovice. Ktorý štát je ich 

najväčší pestovateľ?  1 bod Akej farby môžu byť polody? 1 bod   



d) Odkiaľ pochádza a ktoré podnebie je potrebné pre rast datle. Ktoré 3 štáty sú 

najväčšími producentmi? 1 bod Môže chorý na cukrovku jesť 

datle? 1 bod  

e) odkiaľ pochádza a ktoré podnebie je potrebné pre rast paradajky – rajčiaka? Ktorý 

štát je ich najväčší pestovateľ? 1 bod Existujú čierne, fialové a ružové 

odrody? 1 bod  

     

3. V tejto otázke navštívime zopár štátov a niečo sa o nich dozvieme.  

a)Pôjdeme na návštevu do Pobaltských štátov. Ktoré to sú? 1 bod  

Ktorému z nich patrí táto vlajka? 1 bod   

Vyrába sa tam čokoláda s príchuťou cesnaku a cibule? 1 bod  

Kde sa nachádza Hora krížov?  1 bod  

b)Druhá návšteva nás zavedie k Zakaukazským štátom. Ktoré to sú? 1 bod  

V jednom z nich, výrazne moslimskom štáte, sa ťaží ropa a zemný plyn na Apšerónskom 

polostrove, v ktorom? 1 bod   

Ako sa volá štát, ktorého najznámejším rodákom je Stalin? 1 bod   



 Ako sa volá ich mena? 1 bod   

Tretia najvyššia hora na Kaukaze je ich najvyšším 

vrchom . Ako sa volá a akú má nadmorskú výšku? 1 bod   

Na jeho území vyhlásili nezávislosť 2 štátne útvary. Ktoré? 2 body  

Čo je to kartuli? 1 bod   

4. Skúste spoznať podľa obrysu štát! Pozor! Niektoré sú zmenšené a niektoré zväčšené. 

Dôležité na spoznanie je tvar. Bod bude za názov štátu, hlavné mesto a svetadiel na 

ktorom sa nachádza 

a)  b)   c)  

 d)  e)  



 f)   

 

5. Posledná otázka tohto roku bude venovaná rekordom Slovenska. 

a) Čo je to? Nadmorská výška je 94 metrov nad morom, leží na našej hranici s naším 

južným susedom. 1 bod  

b) Má rozlohu 20 hektárov a hĺbku 53 metrov. Čo je to? 1 bod  

c) Čo je to? 1 bod  

To je na 10. kolo všetko.  

 

Ak nevynecháte žiadnu časť úlohy, môžete získať spolu až 40 bodov. A jednotku 

v žiackej knižke. Chceš? 

Kto chce byť lepší, vyrieši všetko rýchlo a získa bonus! Ak počas trvania súťaže získa 

viac bonusových bodov, na konci roku môže dostať knihu alebo vecnú cenu podľa 

vlastného výberu. 

Termíny: 

Do 19. apríla  2019 + 10 bodov   

Do 24. apríla 2019 + 5 bodov  

Posledný termín: 11. mája 2019 

KOMU? 

Osobne p. učiteľke Majorošovej alebo poslať riešenie: alena17maj@gmail.com 

mailto:alena17maj@gmail.com

