
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje celoročnú školskú súťaž 

 

GEO v malíčku 

7. kolo – otázky:  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam.  

a) Ktorá rieka tečie blízko mesta? Kde pramení a do ktorého úmoria patrí? 3 

body  
 

b) V ktorom roku sa Košice stali držiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry? 

1 bod   

 

c) Ktorý most bol v tom roku vyhlásený za Most zaľúbených? 1 bod  

 

d) Aký titul majú Košice v tomto kalendárnom roku 2019? 1 bod  

 

e) Majú Košice titul Mesto mieru? 1 bod Kto túto cenu udeľuje? 1 bod  

 

2. Túto otázku budeme venovať ostrovnému štátu, ktorého názov máte uhádnuť. Tu sú 

indície: leží na južnej a aj na východnej pologuli, obmýva ho Tichý oceán. 

Tvoria ho dva veľké ostrovy, ktoré majú v názve svetovú 

stranu a ešte ďalšie menšie ostrovčeky. Jeho vlajka sa podobá na vlajku európskeho 

ostrovného štátu, cez ktorý prechádza nultý poludník a ešte má okrem toho na vlajke 

zobrazené súhvezdie viditeľné iba na južnej pologuli.  

Kde sme? 1 bod  



a) Kto bol prvý európsky objaviteľ ostrovov? 1 bod  

 

b) Ako sa volá prieliv medzi dvomi najväčšími ostrovami? 1 bod  

 

c) Po ktorom cestovateľovi je pomenovaný najvyšší vrch? 1 bod za meno 

cestovateľa a aj za vrch.  

 

d)  Ako sa volá hlavné mesto a po ktorej osobnosti bolo pomenované? 2 body  

 
   

e) Ako sa volajú pôvodní obyvatelia týchto ostrovov? 1 bod  

 

f) Nachádza sa tu veľa jazier ľadovcového pôvodu. Ktoré jazero je na obrázku?  

Pomôcka: Patrí medzi najkrajšie jazerá. Jeho nezvyčajný tvar spôsobuje príliv, 

ktorý je pre vnútrozemské vodné plochy naozaj nevídaným úkazom. Hladina vody 

stúpa a klesá každých 25 minút asi o 10 centimetrov. Podľa dávnej  legendy 

pôvodných obyvateľov je príčinou prílivu búšenie srdca obra Mataua spiaceho na 

dne jazera. 1 bod  

 

g)  Vraj v tomto štáte žije 10x viac ....... ako ľudí. Ktoré zvieratá je tam potrebné 

doplniť? 1 bod  

 

3. Najznámejším zbojníkom na území dnešného Slovenska v 18. storočí bol Juraj 

Jánošík. Kde sa narodil a kde ho pripravili o život? 2 body  

Dlho žil v srdciach prostých ľudí. S jeho menom sa 

spája veľa miest na Slovensku. Dáme si aspoň niekoľko. 



a) Kde sa nachádzajú Jánošíkové diery? 1 bod  

 

b)  Ide o sopečný balvan s preliačinou nápadne 

pripomínajúcou ľudskú stupaj. Podľa povesti zanechal túto preliačinu sám Juraj Jánošík. 

Vedľa stupaje sa v balvane nachádza ešte jamka, ktorá tu vraj zostala po zapichnutí 

Jánošíkovej valašky. Údajný odtlačok Jánošíkovej nohy má dĺžku až 70 cm, čo ďaleko 

predčí všetky chýry o zbojníkovej statnosti a mohutnosti. Kde tento balvan 

s Jánošíkovou stopou našli a kde ho premiestnili? 2 body  

 

c) Kde sa nachádza Jánošíkova skala? Koľko metrov je vysoká a koľko meria do 

dĺžky? 2 body  A kto má dobrý zrak, už z diaľky v nej zbadá povesťami opradený 

jaskynný otvor Abčiná, kde si mala zbojnícka družina schovávať svoj lup. 

   

d)  Ako sa dostaneme k Jánošíkovej bašte? 1 bod  Nad ktorou riekou sa táto prírodná 

pamiatka vypína? 1 bod . Vápenec vysoký 40 metrov je vyhľadávaný nielen turistami, 

ale aj horolezcami. Z vrchu sa vám naskytne pohľad nielen na peknú okolitú prírodu a 

kopce, ale aj na železničnú dvojkoľajovú trať nazývanú Trať družby. 

 

e) Na obrázku je Jánošíkova päsť. Táto dolomitová skala sa 

nachádza na úpätí vrchu Mních asi 40 metrov po ceste z Liskovej do Ružomberka. Aká je 

vysoká Jánošíkova päsť ? 1 bod    



f ) Jánošíkov skok. Za touto atrakciou sa budete musieť splaviť. Ide o najužšie miesto 

rieky, ktoré mal vraj Jánošík preskočiť, keď ho naháňali pandúri. Plavba na plti v tomto 

regióne Slovenska vám však ponúkne množstvo pohľadov na krásnu okolitú prírodu a 

navštíviť môžete aj viacero turistických atrakcií. Na ktorej rieke a v ktorom národnom 

parku sa toto malebné miesto nachádza ? 2 body  

4. Kvety sú okrasou záhrady. Niektoré sú liečivé, ale zároveň aj skrývajú v sebe 

nebezpečenstvo, ktoré je dôležité poznať.  

a) Tento kvet je známy aj svojou vôňou, čo dokazuje aj jeho názov: konvalinka 

voňavá. Na liečenie ktorých 

chorôb sa používa táto rastlina? 1 bod Ktorá časť je jedovatá? 1 bod  

 

b)  Používa sa na liečbu srdca a krvného 

obehu. Na ktorú časť rastliny si musíme dať veľký pozor? 1 bod  

 

c) Táto kvetina bola ešte donedávna typickou rastlinou vidieckych záhrad. Že je 

nebezpečná vedelo málo ľudí. Ktorá časť je pre zdravie nebezpčná? 1 bod  

 Odkiaľ pochádza? 1 bod   



d) Možno by sa nestala takou populárnou do živých plotov, keby sa o nej vedelo, že 

celá táto rastlina je jedovatá.  Ako sa táto 

krásna drevina zo Severnej Ameriky volá? 1 bod   

 

5. Čo je to a kde má svoj pôvod : džunka,gazpacho, berimbau, pacu, borobudur? 

 

a) Čo je to džunka a kde má slovo pôvod? 1 bod   

 

b) Čo je to gazpacho  kde má slovo pôvod ?  1 bod   

 

c) Čo je to berimbau a kde má slovo pôvod ? 1 bod   

 

d) Čo je to pacu a kde má slovo pôvod?  1 bod   

 

e) Čo je to Borobudur a kde má slovo pôvod? 1 bod   

 

To je na 7. 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 3. februára  2019 + 10 bodov   

Do 8. februára 2019 + 5 bodov  

Posledný termín: 19. február 2019 

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

