


GEOgrafický kvíz: 
Geografické 

rekordy Zeme 



Pravidlá a pokyny 
• Milí žiaci pripravil som si pre vás geografický kvíz s názvom 

„Geografické rekordy Zeme“.  
• Kvíz je tvorený 1. a 2. kolom, v rámci ktorého je 

pripravených 20 otázok a bonusové otázky.  
• Pri každej otázke môžeš získať za správnu odpoveď 3, 2 

alebo 1 bod podľa toho, v ktorej fáze vieš odpovedať.  
• Ak vieš odpoveď hneď po prečítaní otázky, tak získaš 3 

body. Ak po prečítaní indícií, tak získaš 2 body a keď po 
výbere z ponúknutých možností, tak 1 bod.  

• Za bonusové otázky si vieš pripísať až 5 bod.  
• Maximálny počet bodov, ktoré môžeš získať je 80 bodov.  
• Kvíz si môžeš zahrať sám, prípadne s kamarátmi alebo s 

rodinou.  
Držím palce.   



 
1. kolo: 

 



1. otázka: Kde sa nachádza najnižšie 
položené miesto na Zemi? 



 
 
Indície: 
- Na hraniciach Izraela a Jordánska 
- Má extrémne slanú vodu 
- Nachádza sa v nadmorskej výške – 408 m n. m. 
 

1. otázka: Kde sa nachádza najnižšie 
položené miesto na Zemi? 



 
 
Možnosti: 
a) Pri Čiernom mori 
b) Pri Kaspickom mori 
c) Pri Mŕtvom mori 
 

1. otázka: Kde sa nachádza najnižšie 
položené miesto na Zemi? 



2. otázka: Ako sa nazýva najväčšia 
rieka na Zemi? 



 
 
Indície: 
- Preteká dažďovým pralesom 
- Vlieva sa do Atlantického oceána 
-  Celková dĺžka je 6 992 km 

2.  otázka: Ako sa nazýva najväčšia 
rieka na Zemi? 



 
 
Možnosti: 
a) Rio Grande 
b) Amazonka 
c) Níl 

2. otázka: Ako sa nazýva najväčšia 
rieka na Zemi? 



3.  otázka: Ako sa nazýva najväčší 
ostrov na Zemi? 

 



 
 
Indície: 
- Hlavné mesto je Nuuk 
- Geopoliticky patrí k Dánsku 
- Rozloha je 2 166 000 km² 

3.  otázka: Ako sa nazýva najväčší 
ostrov na Zemi? 



 
 
Možnosti: 
a) Madagaskar 
b) Island 
c) Grónsko 

3.  otázka: Ako sa nazýva najväčší 
ostrov na Zemi? 



4.  otázka: Ako sa nazýva najhlbšie 
jazero na Zemi? 

 



 
 
Indície: 
- V jazere je sústredená 1/5 svetových zásob 

povrchovej sladkej vody  
- Nachádza sa v Rusku 
- Priemerná hĺbka: 744 m 

4.  otázka: Ako sa nazýva najhlbšie 
jazero na Zemi? 



 
 
Možnosti: 
a) Aralské jazero 
b) Bajkalské jazero 
c) Ladožské jazero 

4.  otázka: Ako sa nazýva najhlbšie 
jazero na Zemi? 



5.  otázka: Ako sa nazýva najdlhšia 
horská reťaz na Zemi? 

 



 
 
Indície: 
- Jej najvyšším vrchom je Aconcagua 
- Celková dĺžka od severu na juh je 15 500 km 
- Nachádzajú sa tu aj sopky: Popocatépetl, 

Cotopaxi, Chimborazo a iné  

5.  otázka: Ako sa nazýva najdlhšia 
horská reťaz na Zemi? 



 
 
Možnosti: 
a) Predelové vrchy 
b) Dračie vrchy 
c) Kordillery  

5.  otázka: Ako sa nazýva najdlhšia 
horská reťaz na Zemi? 



6.  otázka: Ako sa nazýva najľudnatejší 
štát sveta? 

 



 
 
Indície: 
- Počet obyvateľov je 1,3 mld. 
- Nachádza sa v Ázii 
- Obyvatelia patria k mongoloidnej rase 

 

6.  otázka: Ako sa nazýva najľudnatejší 
štát sveta? 



 
 
Možnosti: 
a) India 
b) Mongolsko 
c) Čína 

6.  otázka: Ako sa nazýva najľudnatejší 
štát sveta? 



BONUS 

Aké je hlavné mesto tohto 
(najľudnatejšieho) štátu? 



 
 
 

7.  otázka: Ako sa nazýva najväčší 
polostrov na Zemi? 



 
 
Indície: 
- Rozloha je 2 780 000 km² 
- Jeho pobrežie ohraničuje Červené a Arabské 

more 
- Povrch tvoria prevažne púšte 

 

7.  otázka: Ako sa nazýva najväčší 
polostrov na Zemi? 



 
 
Možnosti: 
a) Arabský polostrov 
b) Polostrov Predná India 
c) Polostrov Malá Ázia 

 

7.  otázka: Ako sa nazýva najväčší 
polostrov na Zemi? 



 
 
 

8.  otázka: Ako sa nazýva najvyšší 
vodopád na Zemi? 



 
 
Indície: 
- v jazyku miestnych indiánskych 

kmeňov Parekupa-meru 
- Jeho celková výška je 979 m 
- Názov dostal podľa amerického pilota a 

dobrodruha, ktorý ho objavil 

8.  otázka: Ako sa nazýva najvyšší 
vodopád na Zemi? 



 
 
Možnosti: 
a) Niagarské vodopády 
b) Viktóriine vodopády 
c) Angelov  vodopád 

8.  otázka: Ako sa nazýva najvyšší 
vodopád na Zemi? 



9.  otázka: V ktorom oceáne sa 
nachádza najhlbšie miesto na Zemi? 

 



 
 
Indície: 
- Hĺba je 10 994 m 
- Je to rozlohou najväčší a najnebezpečnejší oceán 
- Výskumníci Jacques Piccard a Donald Walsh boli v 

guľatej pozorovacej kabíne so stenami hrubými 
13 cm, kvôli ochrane pred enormným tlakom. 
Ponor trval 4 hodiny a 48 minút. Výnor na hladinu 
trval 3 hodiny a 15 minút. 

9.  otázka: V ktorom oceáne sa 
nachádza najhlbšie miesto na Zemi? 



 
Možnosti: 
a) Atlantickom 
b) Indickom 
c) Tichom 

9.  otázka: V ktorom oceáne sa 
nachádza najhlbšie miesto na Zemi? 



10.  otázka: Ako sa nazýva najväčšie 
jazero na Zemi? 

 



 
 
Indície: 
- Tvorí bezodtokovú oblasť Európy 
- Vlieva sa doň najdlhšia európska rieka 
- Rozloha je 371 000 km² 

10.  otázka: Ako sa nazýva najväčšie 
jazero na Zemi? 



 
 
Možnosti: 
a) Balaton 
b) Neziderské jazero 
c) Kaspické more 

10.  otázka: Ako sa nazýva najväčšie 
jazero na Zemi? 



Bonus 

Ako sa nazýva najdlhšia 
európska rieka??? 



 
Koniec 1. kola: 

 
 



 
2. kolo: 

 



11.  otázka: Ako sa nazýva najväčšia 
púšť na Zemi? 

 



 
 
Indície: 
- Rozkladá sa okolo obratníka Raka 
- Rozloha tejto púšte je 9 200 000 km² 
- zaberá takmer rovnakú plochu ako Čína 

11.  otázka: Ako sa nazýva najväčšia 
púšť na Zemi? 



 
 
Možnosti: 
a) Gobi 
b) Namib 
c) Sahara 

11.  otázka: Ako sa nazýva najväčšia 
púšť na Zemi? 



12.  otázka: V ktorom pohorí sa nachádza 
najvyššie položené miesto na Zemi? 

 



 
 
Indície: 
- najvyšší horský systém na planéte Zem 
- Najvyšší bod je Ču-mu-lang-ma 
- Boli vyvrásnené pri zrážke Euroázijskej a 

Indoaustrálskej litosferickej dosky. Stále sa 
formujú.  

12.  otázka: V ktorom pohorí sa nachádza 
najvyššie položené miesto na Zemi? 



 
 
Možnosti: 
a) Himaláje 
b) Pamír 
c) Alpy  

12.  otázka: V ktorom pohorí sa nachádza 
najvyššie položené miesto na Zemi? 



BONUS 

Ako sa nazýva najvyššie 
položené miesto na Zemi? 



 
 

13.  otázka: Ktorý štát má najväčšiu 
rozlohu vo svete? 



BONUS 

Ako sa nazýva najznámejší 
chrám v Moskve na 
Červenom námestí? 



 
 
Indície: 
- Rozprestiera sa na dvoch svetadieloch 
- Rozloha je 17 098 242 km2 
- Medzi štátmi sveta má najväčšie zásoby 

prírodných zdrojov 

13.  otázka: Ktorý štát má najväčšiu 
rozlohu vo svete? 



 
 
Možnosti: 
a) USA 
b) Kanada 
c) Rusko 

13.  otázka: Ktorý štát má najväčšiu 
rozlohu vo svete? 



14.  otázka: Ako sa nazýva najväčšia 
aktívna sopka na Zemi? 

 



 
 
Indície: 
- Objavili ju v Tichom oceáne 
- Týči sa zo dna oceánu do výšky asi 3,5 kilometra a 

má rozlohu približne 310-tisíc kilometrov 
štvorcových 

-  Je 60-krát vyššia ako doteraz najväčšia aktívna 
sopka na Zemi - tá je zas od základne vyššia ako 
Mount Everest 

14.  otázka: Ako sa nazýva najvyššia 
aktívna sopka na Zemi? 



 
 
Možnosti: 
a) Mauna Loa 
b) Tamu 
c) Etna 

14.  otázka: Ako sa nazýva najvyššia 
aktívna sopka na Zemi? 



 
 

15.  otázka: Ktorý kontinent má najvyššiu 
priemernú nadmorskú výšku na Zemi?  



 
 
Indície: 
- Má aj najnižšiu priemernú vlhkosť vzduchu 
- Nemá žiadne stále obyvateľstvo 
- Je to najchladnejší svetadiel 

15.  otázka: Ktorý kontinent má najvyššiu 
priemernú nadmorskú výšku na Zemi?  



 
 
Možnosti: 
a) Austrália 
b) Antarktída 
c) Arktída  

15.  otázka: Ktorý kontinent má najvyššiu 
priemernú nadmorskú výšku na Zemi?  



16.  otázka: Ktoré more má najväčšiu 
rozlohu na Zemi?  

 



 
 
Indície: 
- Je to okrajové more Tichého oceánu 
- Štát, ktorého pobrežie obmýva, je jediným 

štátom v Ázii, kde je najrozšírenejším 
náboženstvom rímskokatolícke kresťanstvo 

- Rozloha 5 726 000 km² 

16.  otázka: Ktoré more má najväčšiu 
rozlohu na Zemi?  



 
 
Možnosti: 
a) Filipínske more 
b) Japonské more 
c) Ochotské more 

 

16.  otázka: Ktoré more má najväčšiu 
rozlohu na Zemi?  



17.  otázka: Ktorý záliv je najväčším na 
Zemi?  

 



 
 
Indície: 
- Oddeľuje polostrovy Predná a Zadná India 
- Výrazne sa v jeho oblasti prejavuje monzún 
- Je to záliv Indického oceána 

17.  otázka: Ktorý záliv je najväčším na 
Zemi?  



 
 
Možnosti: 
a) Perzský záliv 
b) Bengálsky záliv 
c) Adenský záliv 

17.  otázka: Ktorý záliv je najväčším na 
Zemi?  



18.  otázka: Ktorý prieliv je najdlhším 
na Zemi?  

 



 
 
Indície: 
- Oddeľuje najstarší kontinent od jeho 

najväčšieho ostrova 
- Na ostrove žijú vzácne endemity 
- Patrí k Indickému oceánu 

18.  otázka: Ktorý prieliv je najdlhším 
na Zemi?  



 
 
Možnosti: 
a) Beringov  
b) Mozambický 
c) Lamanšský  

18.  otázka: Ktorý prieliv je najdlhším 
na Zemi?  



19.  otázka: Medzi ktorými štátmi 
nájdeme najdlhšiu hranicu?  

 



 
 
Indície: 
- Obe štáty sa nachádzajú na severnej pologuli 
- Prírodnú hranicu tvoria aj veľké jazerá 
- Dĺžka hraníc je 8 893 kilometrov 

 

19.  otázka: Medzi ktorými štátmi 
nájdeme najdlhšiu hranicu?  



 
 
Možnosti: 
a) USA a Kanada 
b) USA a Mexiko 
c) Rusko a Mongolsko 

 

19.  otázka: Medzi ktorými štátmi 
nájdeme najdlhšiu hranicu?  



20.  otázka: V ktorom roku zasiahlo oblasť juhovýchodnej 
Ázie jedno z najničivejších cunami v histórii ľudstva?  



 
 
Indície: 
- V tom roku postihla Tatry ničivá výchrica 
- V tom roku sa konali letné olympijské hry v 

Aténach 
- V tom roku Česko vstúpilo do EÚ 

 

20.  otázka: V ktorom roku zasiahlo oblasť juhovýchodnej 
Ázie jedno najničivejších cunami v histórii ľudstva?  



 
 
Možnosti: 
a) 2004 
b) 2005 
c) 2006 

 

20.  otázka: V ktorom roku zasiahlo oblasť juhovýchodnej 
Ázie jedno z najničivejších cunami v histórii ľudstva?  



 
Koniec 2. kola: 

 
 



THE END 


