Střední Evropa - PL
(Alpské země a Německo)
1. Geografické vymezení regionu:
(Pracuj se Školním Atlasem světa ŠAS)

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

2. Přírodní poměry regionu:
(ŠAS str. 66 - 67, Střední Evropa)







Do přiložené obrysové mapy zakresli následující místopisné pojmy:
Severní moře, Baltské moře, Rujana, Severoněmecká nížina, Meklenburská jezerní plošina, Hornorýnský
příkop, Středoněmecká vysočina, Eifel, Harz, Schwarzwald, Bavorský les, Jura, Alpy, Vídeňská pánev,
Odra, Labe, Vezera, Rýn, Mohan, Dunaj, Inn, Bodamské jezero, Neuchatelské jezero Curyšské jezero,
Ženevské jezero, Neziderské jezero)
Geologické stáří jednotlivých horopisných celků: region Severoněmecké nížiny a Středoněmecké
vysočiny vznikly v geologickém období…………………………… při …………………………vrásnění.
Alpy a Jura jsou ……………………………..stáří, vznikly při ……………………….vrásnění. Příkladem
sopečného pohoří je ……………………..v Německu, kde se nachází tzv. maary, což jsou
………………………………………….. V celém regionu se nachází stopy čtvrtohorního zalednění.
Pozůstatky pevninského ledovce najdeme v ………………………………………(stát, postglaciální
tvary), horského ledovce najdeme v …………………………………………………………………….
(ŠAS str. 14-15, Geologická mapa, Slovník geografických pojmů)

Alpský oblouk (délka, šířka, jednotlivé horské systémy, nejvyšší hory všech tří
alpských států)…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
(ŠAS str. 66 - 67, Střední Evropa)



Podnebí střední Evropy patří k …………………………….podnebnému pásu.
Severozápad regionu je ovlivňován ……………………………..(podnebný činitel),
směrem k jihu je klima silně pod vlivem…………………………………………….
Nejchladnější a zároveň srážkově nejbohatší oblast najdeme
………………………………………………………………………………
 Které významné toky patří k následujícím úmořím:
Baltské moře…………………………………………………………………………
Severní moře…………………………………………………………………………
Černé moře………………………………………………………………………….
 Na území Německa byly vybudovány říční kanály sloužící především k dopravě.
Které řeky (moře) propojují: Severomořskobaltský kanál…………………………,
Středoněmecký kanál………………………………………
3. Obyvatelstvo regionu:
 Jakými jazyky se mluví ve státech regionu?
……………………………………………………………………………..
 Která oblast má nejvyšší hustotu zalidnění, proč?
.........................................................................................................................


(ŠAS str. 51, Jazyky, str. 54 - 55 Hustota zalidnění)
Zjisti počty obyvatel jednotlivých států regionu. Vypočítej průměrnou hustotu zalidnění
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(ŠAS str. 142 - 143, Tabulka států a závislých území světa)

4. Politické rozdělení, integrace, administrativní členění
 Do přiložené podrobné mapy zakresli názvy jednotlivých spolkových zemí Rakouska
a Německa. Z kolika spolkových zemí se tyto státy skládají, z kolika a jakých

administrativních celků se skládá Švýcarsko?
……………………………………………………………………………….
(ŠAS str.68 - 69, Střední Evropa - administrativní mapa)



Přiřaď státy k jednotlivým mezinárodním organizacím (NATO, EU, G7)
…………………………………………………………………………………………..
(ŠAS str. 53. Státy Evropské unie a NATO)



Jak se odlišuje politická mapa současného Německa a Německa v r. 1968?
…………………………………………………………………………………………
(ŠAS str. 53, Evropa v roce 1968)

5. Hospodářství regionu:
 Do přiložené obrysové mapy zakresli nejvýznamnější hospodářská jádra oblasti
(Mnichov, Frankfurt, Dusseldorf, Hamburg, Drážďany, Zurich, Vídeň)
(ŠAS, str. 56 - 57, Hospodářství)



Vytvoř dvojice (oblast - zemědělská produkce)
a) Hornorýnský příkop
b) Alpy
c) Vídeňská pánev
d) Středoněmecká vysočina
(obilnářství a řepařství - náročné obiloviny, Obilnářství - méně náročné obiloviny, pěstování vinné révy,
extenzivní chov skotu)

https://www.google.cz/search?q=střední+evropa+obrysová+mapa&client=opera&hs=KHY&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
EwijvPD8yIzdAhWHs4sKHTKLBe8Q_AUICigB&biw=1768&bih=841#imgrc=9df1gm2VGjx2_M:

https://www.google.cz/search?client=opera&hs=gJY&biw=1768&bih=841&tbm=isch&sa=1&ei=DJaDW_iJEazLrgSihJrQCQ&q=střední+e
vropa+obrysová+mapa&oq=střední+evropa+obrysová+mapa&gs_l=img.12...0.0.0.12599.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.img..0.0.0....0.R8C_
jj6pfqg#imgrc=BPcqURt_ExonwM:
Zdroje:
Školní atlas světa. 3. vyd. Praha: Kartografie Praha, 2011. ISBN 978-80-7393-074-5

