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Zeměpis – střední Evropa test v PDF 

 

Pátek 27.3. 

Zeměpis – Bulharsko a Rumunsko 

Shlédnout film o Rumunsku https://www.youtube.com/watch?v=PULPf0mh7Xg 

+ zápis 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PULPf0mh7Xg


Střední Evropa test 
 

1) V následujících úkolech pracuj se slepou mapou střední Evropy! 
 

 
 

a) Do slepé mapy zanes 10 měst (v osmi případech se jedná o hlavní města, ve dvou 

případech se jedná o významné přístavy – Hamburg, Duisburg, největší říční přístav). 
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b) Doplň k mezinárodním poznávacím značkám názvy států ležících ve střední Evropě. 
 

SK ………………………………. H ……………………………………. 
 

CH………………………………… A…………………………………….. 
  

PL ………………………………… D…………………………………….. 
 
CZ ………………………………… 
 

 

c) Jak se jmenuje knížectví ve střední Evropě? 
 

………………………………………………… 
d) Zakresli do slepé mapy následující řeky: 
   Labe  Dunaj  Visla  Rýn  Odry 
 

 

e) Ve střední Evropě se nachází mnoho jezer. Jak se jmenuje a kde se nachází 

největší jezero? 
 

 ……………………………………………………………………………….. 
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2) Rozhodni, která tvrzení jsou správná! 
 

1. Matterhorn je nejvyšším vrcholem švýcarských Alp. ANO - NE 
2. Gerlachovský štít je nejvyšší horou slovenských Tater. ANO - NE 
3. Zugspitze leží v Rakousku. ANO - NE 
 
 

3) Zvol německé město, ve kterém se nachází největší letiště mezinárodního 

významu! 
 

a. Mnichov   b. Frankfurt   c. Rostock   d. Lipsko 
 
 

4) Polsko má výhodné podmínky pro zemědělství. Rostlinná výroba převládá nad 

živočišnou. Vyber z následujících zemědělských plodin tu, která je v polském 

zemědělství nejvíce zastoupena (2. místo na světě). 
  

a. kukuřice   b. pšenice   c. brambory   d. řepka 
  

 

5) Slovensko přechází od plánovaného k tržnímu hospodářství. Rozvoj zde 

zaznamenává zejména průmysl. Ve kterých městech se nacházejí následující podniky? 
 

a) Slovnaft ……………………………….. 
 

b) Východoslovenské železárny (do roku 2000, dnes U. S. Steel, s. r. o.) 
 

 …………………………………………… 
 
 

6) Který stát ve střední Evropě má nejpříznivější podmínky pro zemědělství? 

Jeho prioritou je pěstování zeleniny, ovoce a vinné révy. Také potravinářský průmysl vyváží 

do Evropy své výrobky. 
 

…………………………………………….. 
 

 

7) Který federativní stát je složen z:  

kantonů …………………………………. 
vojvodství ……………………………… 

spolkových zemí ………………………………………………………………………………… 

žup …………………………………………. 

krajů ………………………………………………………………. 
  

8) Napiš, které státy ve střední Evropě jsou členy EU a které členství nepřijaly. 
 

a) členy EU: ……………………………………………………………………. 
 

b) členy EU ne: …………………………………………………………………. 
 
 

9) Vylušti následující kvízy. 
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A. Jedná se o město, které nabízí turistům mnoho historických památek, např. 

zámek Schonbrunn a hrad Hofburg. Historické jádro nabízí návštěvníkům chrám 

sv. Štěpána. Pro turisty je nezapomenutelný Prater, zábavní park, v němž 

dominuje atrakce, ze které vidíme město jak na dlani. 
 ……………………………………….. 
 

B. Jedná se o město, které leží na Dunaji. Vzniklo ze dvou měst ležících na 

protilehlých březích této řeky. Dominantou tohoto města je budova parlamentu. 

Ve městě se nacházejí také významné lázně. 
 ………………………………………. 
 

C. Jedná se o město, které bylo dříve z politických důvodů rozděleno na východní 

a západní část. Významnou dominantou je Braniborská brána. Nezapomenutelná 

je návštěva televizní věže, ve které se nachází nádherná restaurace, z níž se 

návštěvníkům nabízí nádherný výhled na celé město. 
 ……………………………. 
 

D. Jedná se o město, které leží ve státě, který není členem EU. Tato země si vždy 

svoji autonomii chtěla zachovat. Toto město patří k největším v zemi a je sídlem 

významných mezinárodních organizací, např. Mezinárodního červeného kříže. 

Leží u stejnojmenného jezera. 
 …………………………………….. 
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Bulharsko 
 

hl. město Sofia 

měna: lev 

jazyk bulharština 

hospodářství 

• Těžba: hnědé uhlí, barevné kovy 

• Pšenice, ječmen, kukuřice, slunečnice, brambory, cukrová řepa, broskve, vinná réva, rajčata, 

melouny, tabák, růže 

• Ovce, skot, buvoli, koně, osli, kozy, drůbež 

• Produkce vlny, medu, rybích výrobků a vonných olejů  

Turismus: 

• Zlaté písky 

• Slunečné pobřeží 

• Primorsko 

• ale i lyžařská střediska 

hl.město Sofia 

• asi 14% všech obyvatel Bulharska 

• univerzitní město – 9 univerzit 

• katedrála sv. Alexandra Něvského 

• zbytky římských lázní 

Přístavy: 

• Burgas 

• Varna 

 

 

 

 

 

 



Rumunsko 
hl. město Bukurešť 

měna: leu 

jazyk rumunština 

Bukurešť 

• Největší město 

• Palác Parlamentu - Ceaușeskový palác 

• 2 vlastní letiště 

• Systém podzemní dráhy 

Delta Dunaje 

• Největší a nejzachovalejší delta v Evropě 

• UNESCO 

• 3 hlavní ramena, velké množství vedlejších říčních ramen a kanálů 

Temešvár 

• Průmyslové město 

 

Spoj správně pojmy 

1. Pula      A studený vítr na Jadranu 

2. Železná vrata     B hrobky Thráků 

3. Sarajevo     C nejdeštivější místo na Balkáně 

4. Postojna     D soutěska na Dunaji, vodní elektrárna 

5. Bělehrad     E jezera, kaskády 

6. bóra      F národní park na ostrovech 

7. boka Kotorská    G atentát na Františka Ferdinanda d´Este 

8. Plitvice     H jeskyně ve Slovinsku 

9. Kornati     I ropovod z Rijeky do vnitrozemí 

10. Banát     J bombardování v roce 1999 

11. Kazanlak     K české vesnice 

12. Adria     L římský amfiteátr 

 

 


