
Domáce úlohy pre 3.ročník – Geografia Slovenska 

 

1. Zistite nadmorskú výšku vašej obce/mesta, porovnajte ju s ostatnými krajskými 
mestami SVK (7 miest) a zoraďte mestá vzostupne podľa nadmorskej výšky. 
Výstupom je excelovský graf. (Times New Roman, 12, mestá odlíšené farebne) 

2. Nakreslite/namaľujte ilustrácie všetkých štyroch typov reliéfu SR. (formát A4) 
3. Na obrysovej mape Slovenska načrtnite hranicu hlavného európskeho rozvodia. 

Uveďte 3 príčiny vzniku záplav. 
4. Zistite základné informácie o vašej obci/meste z hľadiska vzniku a osídlenia. 

(napr. prvá písomná zmienka, zaujímavosti z histórie, typ 
kolonizácie/osídľovania) 

5. Zo štatistickej ročenky (SODB 2001 – www.statistics.sk) získajte údaje o 
súčasnej štruktúre obyvateľstva vo Vašej obci/meste (pohlavie, vek, národnosť, 
náboženstvo) a vytvorte 4 excelovské grafy. 

6. Pomocou mapy a iných dostupných materiálov najdite 10 európskych miest, 
každé z inej krajiny, ktoré sa počtom obyvateľov podobajú nášmu hlavnému 
mestu. 

7. Graficky načrtnite pôdorys vašej obce/mesta a označte dominantné prvky vašej 
obce/mesta. Legenda je súčasťou výstupu formátu A4. 

8. Charakterizujte odvetvovú štruktúru priemyslu Žilinského kraja. (1/2 strany A4, 
TNR, 12, riadkovanie jednoduché, zarovnanie do bloku) 

9. Ktoré služby v SR sú nedostatočne rozvinuté a treba ich skvalitniť? Pripravte si 
argumenty do diskusie. Navrhnite, ktoré služby majú potenciál sa rozvíjať. 
Porovnajte úroveň služieb na Slovensku s krajinami, ktoré ste mali možnosť 
navštíviť. V čom je zásadný rozdiel? 

10. Zamyslite sa, ktoré regióny SR podľa vás z hľadiska dopravy sú nedostatočne 
rozvinuté a naopak ktoré, majú dostačujúcu úroveň.  Ktoré druhy dopravy je 
potrebné v týchto regiónoch z hľadiska rozvoja cestovného ruchu 
a hospodárstva  dobudovať a v akej miere? Odpovede na tieto otázky prosím 
poslať na e-mail v 5 odrážkach v texte (heslovite). 

11. Načrtnite, ktoré historické a kultúrne pamiatky vo vašom okolí majú potenciál 
sa rozvíjať a sú vhodným nástrojom pre rozvoj cestovného ruchu. Ako by ste 
ich vylepšili – zatraktívnili pre návštevníkov? Aké výhody a nevýhody 
vyplývajú z masívnejšieho rozvoja CR vo vašom okolí? 

12. Ako vnímate Slovensko v obchodnom priestore Európy? Popíšte strategickú 
polohu krajiny? V súčasnosti je slovenská ekonomika orientovaná zväčša na 
západné krajiny Európy. Čo si myslíte o možnej preorientácii na východné 
krajiny Európy aj napriek tomu, že SR je členom EU a eurozóny? Aký by to 
malo vplyv na hospodárstvo a ekonomiku SR? Aké následky by táto zmena so 
sebou priniesla? (1/2 strany A4, TNR, 12, riadkovanie jednoduché, zarovnanie 
do bloku) 

http://www.statistics.sk

