
Zemeznalec - 5. kolo (október - november 2016) 

 

 

1. Jeden ostrov, dva štáty. Na svete je viacero príkladov 

takéhoto politicko-geografického usporiadania. Pozri si však 

hranicu vpravo. Na prvý pohľad ju tvorí len rovná čiara, 

v skutočnosti sa na jednom mieste odchyľuje a kopíruje 

koryto rieky, aby sa po niekoľkých desiatkach kilometrov 

opäť vyrovnala v čisto severojužnom smere. Vysvetlenie 

tejto anomálie je strašidelné. Pôvodná úplne rovná 

hraničná čiara sa na spomínanom úseku zmenila preto, aby 

mohli Briti, ktorí v tom čase spravovali východnú časť 

ostrova, účinnejšie chytať a trestať lovcov hláv (kanibalov), 

ktorí v oblasti vyčíňali. Pri ich chytaní tak nemuseli 

prekračovať štátnu hranicu.  

 

Ako sa nazýva ostrov a ako dva štáty, ktoré spomínaná 

hranica rozdeľuje? S ktorým európskym štátom má štát 

v západnej časti ostrova prakticky totožnú štátnu vlajku?     

 

 

 

 

2. Nedávno zaujala svet správa, že v jaskyni pri španielskom meste Lekeitio objavili vedci skalné 

rytiny staré okolo 14 500 rokov. Prečítaj si článok o tomto objave a pokús sa zodpovedať 

nasledovné otázky, pri ktorých sa nezaobídeš bez vyhľadávania informácií na internete: 

 

 Najznámejšími lokalitami paleolitických malieb alebo rytín na svete sú dve jaskyne vo Francúzsku 

a Španielsku. Obe sú zapísané aj na zozname kultúrnych pamiatok UNESCO. Ako sa nazývajú?  

 

http://tech.sme.sk/c/20356619/v-severnom-spanielsku-objavili-jaskynne-rytiny-stare-14-500-rokov.html


 Čo myslel francúzsky vedec Henri Breuil tým, keď jednu z týchto jaskýň nazval „Sixtínskou kaplnkou 

praveku"? 

 

 Aký je vôbec najstarší nález vizuálneho umenia (kresba, rytina) vytvoreného ľuďmi? Čo takýto 

nález prezrádza o živote jeho autorov – pravekých ľudí?  

 

 Medzi najväčšie umelecké diela vytvorené ľuďmi patria aj obrazce na juhoamerickej planine Nazca. 

Akou technikou boli vytvorené a ako si súčasní vedci (nie ufológovia ) vysvetľujú dôvod ich 

vzniku? 

 

 

3. Obľubuješ hádanky? V obrázkových hádankách nižšie sú ukryté názvy šiestich polostrovov sveta 

(očíslované od 1 do 6). Na ich vylúštenie potrebuješ okrem poznatkov z geografie aj dávku 

fantázie a trpezlivosti.  Veríme, že to zvládneš a napíšeš nám aspoň štyri správne odpovede. 

 

 

 

4. V sérii rozhovorov so známymi Bratislavčanmi vyspovedal denník SME aj herečku a moderátorku 

Katarínu Brychtovú. Okrem iného o našom hlavnom meste povedala: „Na Bratislave mám rada 

práve malomestskosť. Sme najmenšie hlavné mesto Európy so všetkými výhodami, ktoré metropoly 

prinášajú, ale veľakrát bez mnohých negatív, ktoré sú typické pre veľkomestá.“ Niečo ti nesedí? 

Bingo! Katarína Brychtová sa nevyhla faktickej nepresnosti – Bratislava nie je určite najmenším 

hlavným mestom v Európe. Vyhľadaj a uveď všetky hlavné mestá európskych štátov s menším 

počtom obyvateľov ako Bratislava.   

 

5. Základné geografické charakteristiky Slovenska zrejme poznáš. Premýšľal/a si však niekedy, na ktoré 

štáty sveta sa nimi Slovensko podobá? Vyhľadaj štáty, ktoré sú Slovensku najpodobnejšie vo 

vybraných ukazovateľov na ďalšej strane. Ku každému z nich uveď aj presnú hodnotu (napr. počet 

http://bratislava.sme.sk/c/20344535/brychtovej-bude-chybat-pohlad-na-hradny-vrch-od-nabrezia.html?ref=trz


obyvateľov štátu, ktorý má najpodobnejší počet obyvateľov v porovnaní so Slovenskom). Ako 

príklad ti môže poslúžiť miera evidovanej nezamestnanosti, ktorá má na Slovensku momentálne 

hodnotu okolo 10%, v čom sme prakticky totožní s Bulharskom, Ukrajinou alebo Lotyšskom.  

 

 Počet obyvateľov SR:  5 427 917 (k 31.03.2016) 

 Hustota zaľudnenia:  110 obyv. / km2 

 Rozloha SR: 49 036 km² 

 Najvyšší vrch SR:  2655 m n. m. (Gerlachovský štít) 

 Počet lokalít SR zapísaných v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO: 6 

 Lesnatosť SR: cca 41% 

 

 

6. Ako vieš pracovať s mierkou mapy? Doplň všetky chýbajúce políčka v tabuľke. Na poslanie 

správneho riešenia ju budeš musieť vytlačiť, vyplniť rukou, naskenovať (prípadne odfotiť) a poslať 

spolu s riešením ďalších úloh e-mailom.  

 

 

 

7. Osídľovanie Ameriky Európanmi začalo už počas prvej výpravy Krištofa Kolumba. Vôbec prvá 

európska osada v Amerike bola postavená na severnom pobreží ostrova Hispaniola z dosiek 

vlajkovej lode Santa Maria, ktorá stroskotala okolo Vianoc roku 1492. V osade La Navidad 

(španielsky Vianoce) zanechal Kolumbus 39 mužov s tým, že sa po nich vráti počas druhej výpravy. 

Svoj sľub dodržal a koncom novembra 1493 jeho lode k osade skutočne doplávali. Všetci Španieli 

však boli mŕtvi. Zabili ich Tainovia, ktorí sa podľa vlastných slov len bránili ich agresivite. Novú osadu 

sa rozhodol Kolumbus založiť smerom viac na východ. Vznikla La Isabela, ktorej osud sa onedlho 

tiež spečatil.  



Ako vidíš, vybrať si správne miesto na založenie osady bolo v Novom svete kľúčovým rozhodnutím. 

Predstav si, že si členom posádky lode, ktorá práve doplávala k brehom neznámej pevniny. 

Spoločne sa musíte rozhodnúť, kde založíte osadu, v ktorej prežijete prvé roky. Prečítaj si list 

s príhovorom kapitána a opis lokalít, ktoré pri výstavbe osady pripadajú do úvahy. Ich polohu nájdeš 

zakreslenú na tejto mape. 

 

Ktorú z ponúkaných lokalít (A,B,C,D) poradíš svojmu kapitánovi? Svoju odpoveď v niekoľkých vetách 

zdôvodni (podlož argumentmi). A pamätaj, rovnako ako pri skutočných problémoch, ani v tomto 

prípade neexistuje len jedno správne riešenie. Výber závisí na tebou vybraných kritériách. 

 

 

8. Pozorne si pozri obrázok nižšie. Vznikol vzájomným prekrytím štyroch štátnych vlajok. Odhaľ štáty, 

ktorým tieto vlajky patria. Poradíme ti, že zo žiadneho kontinentu nepochádza viac ako jeden štát. 

V odpovedi napíš názvy štátov v poradí podľa počtu ich obyvateľov.  

 

 
 

 

9. Z medzinárodnej vesmírnej stanice ISS, ktorá krúži okolo Zeme vo výške 330 až 435 km, majú 

astronauti fantastický výhľad. Mnohí z nich to využívajú aj na fotenie nádherných snímok. Pozri si 

štyri z nich, na ktorých sú odfotené známe mestá sveta. Dokážeš ich identifikovať? Na výber máš 

z týchto možností:  BRAZÍLIA, LONDÝN, NEW YORK, BENÁTKY.  

 

 

 

 

 

http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/pr%C3%ADhovor_kapit%C3%A1na_kirka.pdf
http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/pr%C3%ADhovor_kapit%C3%A1na_kirka.pdf
http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/vylodenie_v_novej_zemi_-_opis_lokal%C3%ADt.pdf
http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/mapa_nezn%C3%A1meho_pobre%C5%BEia.pdf
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10. Na záver sme si pre teba pripravili relatívne jednoduchú úlohu. Spomedzi desiatich tvrdení vyber 

tie, ktoré sú fakticky správne. 

 

 Všetky miesta na Slovensku s rovnakou nadmorskou výškou majú rovnaký ročný úhrn zrážok. 

 Banská Štiavnica je najvyššie položeným mestom Slovenska s počtom obyvateľov nad 10-tisíc. 

 Viac ako 20 percent obyvateľov Francúzska sú moslimovia. 

 Japonsko je krajinou, v ktorej žije viac dôchodcov ako detí. 

 Ľadovcové doliny sa na Slovensku nachádzajú len vo Vysokých Tatrách. 

 Sahara je najväčšou púšťou sveta. 

 Časové pásma sa zaviedli až po vynájdení parného vlaku.  

 

 

 

Dokedy a kam poslať odpovede? 

 

Odpovede na úlohy posielaj na e-mailovú adresu zemeznalec@gmail.com najneskôr do 18.11. 2016. 

Z úspešných riešiteľov, ktorí správne zodpovedajú aspoň 8 z 10 úloh, vyžrebujeme troch výhercov, 

ktorí získajú knižné a mapové ceny podľa vlastného výberu. V hre je aj bezplatný ročný prístup ku 

kompletnému obsahu Lepšej geografie. Odpovede odporúčame poslať aj na e-mailovú adresu 

Tvojej pani učiteľky/učiteľa. Môžeš sa s nimi dohodnúť, že za úspešné riešenie súťaže Zemeznalec 

získaš jednotku z geografie. 

mailto:zemeznalec@gmail.com

