
Shrnutí světa 
 

Nyní budete vytvářet práce vy s pomocí internetu. Na každou práci budete mít přibližně 3 vyučovací 

hodiny. Bude se jednat o těžbu, zemědělství, průmysl, náboženství, státy s nejvyšší hustotou 

obyvatel, největší města světa …. 

Měli byste zvládnout celkem 3 prezentace podle vašeho výběru. Podmínky ukážu na těžbě paliv. 

Toto je moje poslední letošní zadání, a tak vám všem přeji krásné prázdniny. 

 

 

Prezentace těžba paliv na světě 
 

Vytvořte prezentaci v Powerpointu nebo práci tomu odpovídající podle vašich možností ve Wordu 

nebo na papírech, které na závěr nafotíte a pošlete. 

Pokud bude práce v ruce, je nutné, aby byla napsaná čitelně. 

 

- práce nemusí být dlouhá, stačí 3-5 slajdů 

- paliva: uhlí, ropa, zemní plyn, uran 

- o každém 1 slajd, na kterém budou 3-4 základní informace a alespoň 2 obrázky (jak palivo 

vypadá a jak vypadá místo, kde se těží – povrchový důl, těžební věž, nádrže na zpracování 

nebo ukázka přepravy) 

Pokud byste měli jakékoli dotazy, tak se nebojte na mě obrátit.  

  



Test východní Evropa 
 

Příjmení ………………………………………….. 

 

1. Vypiš všechny státy východní Evropy a napiš jejich hlavní města  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Definuj, na jakých územích se rozkládá Rusko: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Kolik časových pásem prochází Ruskem? …………………………………………. 

4. Jaký druh písma používají obyvatelé Ruska? …………………………………….. 

5. Vypiš 3 další velká ruská města: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Vysvětli pojem Krym a napiš vše, co o něm víš: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jaké nerostné suroviny se těží na Ukrajině? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Vypiš další tři města v Ukrajině: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Napiš významnou přírodní zajímavost v Bělorusku 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Napiš 5 známých ruských výrobků 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Napiš 3 památky Petrohradu …………………………………………………………………………………….. 

12. Napiš 3 stavby v Moskvě …………………………………………………………………………………………… 

13. Jak se nazývá železnice, která spojuje Moskvu a Vladivostok 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Napiš 3 informace o Černobylu ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. Napiš nejvýznamnější náboženství ve vých. Evropě ………………………………………………… 


