
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje celoročnú školskú súťaž 

 

GEO v malíčku 

8. kolo – otázky:  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam.  

Poznáme ulice a odkiaľ je ich názov, do ktorej mestskej časti a do ktorého okresu 

patria? Miniotázka: Naša ZŠ leží na Trebišovskej ulici- názov ulice je odvodený od? Správne 

– mesta na východnom Slovensku ,Trebišova. Do ktorej mestskej časti patríme? Správne – 

Západ. A do okresu? Košice II.  Takže toto budem v tejto otázke od vás chcieť. Táák a ideme 

na to! Tu sú ulice: Abovská, Kukučínova, Uralská, Park Angelinum. Celá úloha je za 4 

body.  

Ktorá z týchto ulíc sa do roku 1918 volala Kinizsi utcza? 1 bod  

Ako sa dnes volá ulica, ktorá do roku 1918 sa volala Bethlen körút? 1 bod   

2. Kde sme? 

a) 1 bod  

Na tomto území sa striedajú len dve ročné obdobia. Ktoré? 1 bod  

Kde a aká tam bola nameraná najnižšia teplota? 1 bod  



Ako sa nazýva najvyšší vrch tohto územia a koľko meria? 1 bod  

  

Ako sa nazýva činná sopka, ktorá je vysoká 3 795m n.m.? 1 bod  

 

b) V ktorom štáte budeme, spoznáte podľa tejto vlajky:  Kde 

sme? 1 bod  

Ďalšie otázky sa budú týkať tohto štátu: Na ktorých pologuliach neleží? 1 bod               

Súčasťou tohto štátu je aj 5 ostrovov. Vymenujte ich 1 bod                                               

Na území tohto štátu sa nachádza aj najsuchšia púšť na svete. Ako sa volá? 1 bod              

Táto púšť zasahuje aj na územie okolitých štátov, ktorých? 1 bod  

Toto je prírodná rezervácia: Los Flamencos. 

Ktoré 3 druhy vtákov / viď obrázok/ sú ohrozené? 1 bod  



 
Na ktorom z ostrovov, ktoré patria tomuto štátu, nájdeme takéto sochy? 1 bod  

c) Ako sa nazýva územne najväčší vnútrozemský štát? 1 bod  

Na jeho území sa nachádzajú aj jazerá. Ktoré tri sú najväčšie? 1 bod  

 

Jeho hlavné mesto je Astana. 

 
 Ako sa volá najväčšie mesto? 1 bod  

 

3. Kde všade vo svete sa daným jazykom dohovoríme a do akej skupiny jazykov patrí? 

a)Kašubčina? 2 body  

b) Ujgurčina 2 body  

c)Kórejčina 2 body  

d)Kikujčina 2 body  

e) Telugčina 2 body  

f) Ajmarčina 2 body  



4. Kto zostavil stupnicu? 

a) tvrdosti minerálov? 1 bod    

Čo je na stupnici najnižšie a čo je najvyššie? 1 bod   

b) sily vetra 1 bod  

Čo má najvyššie číslo 12? 1 bod  

c) sily zemetrasenia 1 bod  

5. Čo je to maces? 1 bod   

Najviac ho konzumujú počas sviatku Pesach. Čo je to za sviatok? 1 bod  

 

To je na 8. 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 25. februára  2019 + 10 bodov   

Do 3. marca 2019 + 5 bodov  

Posledný termín: 17. marec 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

