Jihovýchodní Evropa - PL
1. Geografické vymezení regionu:
(Pracuj se Školním Atlasem světa ŠAS)




Které státy JVE řadíme k Černomořským?……………………………………………..
Které státy JVE vznikly rozpadem Jugoslávie?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(ŠAS str. 50 - Politická mapa)



Do obrysové mapky zakresli státy JV Evropy a jejich hlavní města.
(ŠAS str. 50 - Politická mapa)

2. Přírodní poměry regionu:
(ŠAS str. 75 Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, str. 77 Balkán)



Do přiložené obrysové mapy zakresli následující místopisné pojmy:
Karpaty, Julské Alpy , Dinárské hory, Vitoša, Rila, Pirin, Stará Planina, Rodopy, Valašská nížina, Velká
uherská nížina, Hornotrácká nížina, Dunaj, Dráva, Sáva, Tisa, Maruše, Marica, Skadarské jezero,
Ochridské jezero, Jaderské moře, Thrácké moře, Černé moře, Istrie,



Horské systémy JVE patří ke starým - mladým pohořím Evropy, vznikly …………….
vrásněním. Oblastí prochází významné litosférické rozhraní mezi ……………………
a ………………..litosférickou deskou.
(ŠAS str. 14-15, Geologická mapa)





V regionu JVE se nachází krasové útvary: v horopisném celku Kras na území státu
…………………………. s turisticky vyhledávanou jeskyní……………….
Skadarské jezero leží ve státě……………………….. a je rovněž krasového původu.
Utvoř správné dvojice pojmů (podnebný činitel - místo v JVE)
(ŠAS str. 48 - 49, Evropa - příroda)

a)
b)
c)
d)

Mírný - subtropický podnebný pás
Návětrná strana hor
Kontinentalita
Vliv nadmořské výšky

( 1. Cerkvica - Boka Kotorská - nejvyšší úhrn srážek v Evropě, 2. oblast severně od města Ljubljana , 3.
východ Bulharska a Rumunska k pobřeží Černého moře, 4. sever Rumunska a Slovinska - jižní oblasti)



Na seznamu přírodních památek a národních parků UNESCO se v oblasti JVE
nacházejí tato místa…………………………………………………………….
(ŠAS str. 42 - 43, Cestovní ruch a ochrana památek)

3. Obyvatelstvo regionu:
 Ke slovanské jazykové skupině patří jazyky………………………………………….
 K románské jazykové skupině paří jazyky……………………………………………
 Samostatnou jazykovou skupinu patřící k indoevropským jazykům tvoří
…………………………
 Jediné dva státy celé Evropy, ve kterých převládá sunnitský islám jsou
…………………………………………… V ostatních státech regionu převládají dvě
křesťanské větve……………………… a ………………………….
 Které oblasti JVE jsou nejhustěji zalidněny, z jakého důvodu?………………………..
………………………………………………………………………………………..
(ŠAS str. 51, Jazyky, str. 54 - 55 Hustota zalidnění)



Zjisti stát s největším - nejnižším počtem obyvatel.
(ŠAS str. 142 - 143, Tabulka států a závislých území světa)

4. Hospodářství regionu:
 V regionu JVE jsou nepříliš významná ložiska nerostných surovin (jakých,
kde)……………………………………………………………………………………



Průmyslová výroba a těžba se v porovnání s ČR podílí více - méně na tvorbě HDP.
Stát s nejvyšším podílem průmyslu na HDP v této oblasti je…………………………
(ŠAS str. 56 - 57 Hospodářství)





Nejlepší podmínky pro zemědělskou rostlinnou výrobu mají dva státy
……………………………………… Které plodiny jsou pro tuto oblast typické?
……………………………………………………………………………….
Zemědělství tohoto regionu se v porovnání s ČR podílí více - méně na tvorbě HDP.
(ŠAS str. 58 - 59 Hospodářství)
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