
Praktický test GO – kategória Z  

 

body: ..................... 1 

Geografická olympiáda pre stredné školy, 48. ročník, školský rok 2019/2020,  
Dištančné celoslovenské kolo, kategória – Z, časť – praktický test, riešenia 

 
 
 
 

 

Kategória         Z 

Počet bodov  

 

V domácom prostredí, teda dištančne, spracujte návrh na Geografické potulky zákutiami ......... (sem 

doplňte názov mesta, časti mesta, vidieckeho sídla, prírodnej rezervácie a i.) 
  

01. Navrhnite koncept (účel, ciele, očakávaný prínos, technické parametre, formálne reštrikcie a i.) trasy, ktorá bude 

situovaná v regióne vymedzenom na mape, ktorú vytvoríte.    body 20 
 
Hodnotí sa kreativita, realizovateľnosť, náročnosť, bezpečnosť, modernosť. 
 

 

 02. Do Vami spracovanej podkladovej mapy zakreslite návrh trasy potuliek, ktoré možno zvládnuť aj so 

zastávkami (vyznačiť ich na mape) za maximálne 2 hodiny.        body 10 
 
Hodnotí sa kreativita, realizovateľnosť, náročnosť, bezpečnosť, názornosť. Pri mape je dôležitá legenda a uvedené 
zdroje, z ktorých ste čerpali. 
              
 
 
 
 

03. Navrhnite po trase potuliek jednotlivé zastávky s informáciami na stanovištiach (ich textovú a obrazovú časť 

v digitálnej podobe).  
              body 30 
 
Hodnotí sa zhodnotenie a využitie geografických daností krajiny (fyzická, humánna geografia, environmentálne 
prístupy, atraktivita) ako aj interdisciplinárne prepojenie predpokladov regiónu v progresívnej podobe s 
aktivizujúcimi prvkami (názornosť, vecná správnosť, originalita, tvorivosť a i). 
 
Návrh zašlite spracovaný v textovom editore word. Mapové prílohy riešte na základe vlastných možnosti (grafický 
editor, nákresy, aplikácie a programy na trasovanie s fotodokumentáciou). 
 
 
 
 
 
Pokyny k vypracovaniu: Návrh zašlite na mail: tolmaci.ladislav@gmail.com do 30. 4. 2020 najneskôr do 19.00 hod. 
Cudzia pomoc je vylúčená. Pracujte samostatne a dodržiavajte všetky protiepidemiologické opatrenia. Zhotovte 
vlastnú fotodokumentáciu aj mapové prílohy. Výsledky Celoslovenského kola v kategórii Z budú vyhlásené dňa 
4.5.2020. Súčasne pracujte ako mentori na projekte tematického mapovania (súčasť výberu na IGEO 2021 
v Istanbule). 
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