
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje celoročnú školskú súťaž 

 

GEO v malíčku 

6. kolo – otázky:  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam.  

a) Ktorých 7 divov Košíc si ľudia hlasovaním vybrali za naj? 7 bodov  

b) Čo skončilo na 8.mieste? 1bod Do ktorého okresu Košíc táto mestská časť patrí? 

1bod  

 

2. Ktorý slovanský štát navštívime: 

a) keď pôjdeme zo Slovenska na severozápad? 1bod  

Kde, pri ktorých mestách /4/ sa v ňom ťaží kaolín? 1bod 

   
b) keď pôjdeme na sever? 1bod Vymenuj jeho tri najväčšie prístavy 1bod 

 

c) keď pôjdeme na východ? 1bod  V r.1986 sa udiala doposiaľ najhoršia jadrová 

katastrofa. Pri ktorom meste to bolo? 1bod  

 

3. Čo je to? 

a) 1bod  Kde je pôvodná oblasť týchto plodov? 1bod  

Ktoré tri štáty sú najväčšími pestovateľmi? 1bod Dá sa z nich vyrobiť 

zmrzlina? 1bod  



 

b) Rastú ananásy na stromoch? Ak áno - ako sa volajú, ak nie tak kde rastú? 2 

body V ktorom podnebnom pásme sa im darí? 1 bod Ktorý región je 

pôvodom tejto plodiny? 1bod  

 

c) Plodom čoho je Goji? 1bod  Aké je jej 

najväčšie použitie? 1bod  

 

d) Na obrázku je domáce zviera.  

 

Aké má rodovo-druhové meno? 1bod Kde bol domestifikovaný – 

zdomácnený? 1bod  

Toto zviera má všestranné využitie. Dokonca aj ich trus. Načo ho používajú? 

1bod  

 

e) Som lama, na ktorom kontinente a v ktorom pohorí 

žijem? 2 body  

 

4. Kto bol Grigorij Ivanovič Šelechov? 1bod  

Čo založil v roku 1775  spolu s Alexandrom Baranovom a čoho neskôr sa stalo 

súčasťou? 2body  

Kde založil osadu a ako ju pomenoval? 2body   

Jeho meno nájdeš na troch miestach na mape. Kde a čo je po ňom pomenované? 3 

body  



5. Kde sa nachádza? 

a) jazero Moraine (aj národný park, štát, kontinent)? 1bod 

 

b) Táto malebná kaskáda 

jazier sa nachádza v Európe, a natáčalo sa tu veľa filmov, z nich najslávnejší bol Poklad 

na Striebornom jazere. 1bod Ako sa tieto jazerá volajú a v ktorom štáte sa 

nachádzajú?  

To je na 6. 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 14. januára 2019 + 10 bodov   

Do 19. januára 2019 + 5 bodov  

Posledný termín: 28. január 2019 

KOMU? 

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

A pozor!! Odoslaný mail bez mena a triedy bude neplatný!!! 
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