
Pracovní  list – Karlovarský  kraj 

Zakreslete do slepé mapy (pište pouze čísla): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojte pojmy, které k sobě patří:  

  

hraniční pohoří  Klínovec 

Ohře  
léčivé pramený 

minerálních vod 

těžba hnědého uhlí  řeka, pramení v Německu 

pozůstatký sopečné činnosti  Krušné horý 

nejvýše položený vrchol  výroba porcelánu 

těžba kaolinu  Sokolovská a Chebská pánev 

hrad nad řekou Ohře 
 přírodní rezervace Soos 

rašeliniště s vývěrý 

minerálních vod a plýnů 
 Loket 

 

 

1. Karlovarská vrchovina 

2. Doupovské horý 

3. Krušné horý (Klínovec) 

4. Český les 

5. Slavkovský les 

6. Chebská pánev 

7. Sokolovská pánev 

řeký 

8. Ohře 

9. Odrava 

10. Teplá 

11. Střela  

ochrana přírodý 

12. CHKO Slavkovský les 

13. NPR Soos 

města 

14. Karlovy Vary 

15. Sokolov 

16. Cheb 

17. Mariánské Lázně 

18. Františkový Lázně 

19. Lázně Kýnžvart 

20. Jáchýmov 

21. Aš 
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hrad Loket 

Vřídlo v Karlových Varech 

Doplňte text: 

Karlovarský kraj leží na …………………………………….. České 

republiký. Hraničí s …………………………………… .Tento kraj je 

spojován především s …………………………………… .Většina řek 

kraje patří k povodí řeký ……………………………………. 

Z nerostných surovin má největší význam těžba …………………  

………………… v   ………………………… a …………………………… pánvi. 

V okolí Karlových Varů jsou bohatá naleziště 

……………………………, který se používá k výrobě porcelánu. 

Města ……………………………………, ……………………………………  a 

…………………………………… tvoří tzv. lázeňský trojúhelník. 

Hudební nástroje se vyrábějí v …………………………………… a v 

……………………………………. 

 

Určete, zda je tvrzení pravdivé, pokud ne, tak jej opravte: 

o Karlovarský kraj sousedí s Německem. 

o Řeka Ohře pramení v Karlovarském kraji.  

o Karlovarský kraj sousedí s Ústeckým, Plzeňským a Středočeským krajem. 

o Krajským městem Karlovarského kraje jsou Karlový Varý.    

o Rašeliniště s vývěrý minerálních vod se nacházejí v přírodní rezervaci Soos. 

o Karlový Varý leží na soutoku řek Ohře a Teplé.   

o Karlovarský kraj je rozlohou větší než Liberecký kraj.   

o Soubor kupeckých budov zvaný Špalíček se nachází v Chebu.   

o Nejteplejším pramenem v ČR je Klínovec.      

o Nejzápadnější bod ČR se nachází v Karlovarském kraji.   

o V Jáchýmově se ve středověku těžilý diamantý. 
o Prvky polonium a rádium býlo poprvé izolováný z jáchýmovského smolince.

   

Poznejte místa na fotografiích:  

(A - zámek Kynžvart, B – Chebský Špalíček, C – Karlovy Vary, D - PR Soos – rašeliniště) 

 

 

Najděte na mapě a odpovězte: 

o Jak se nazývají dvě hnědouhelné pánve v Karlovarském kraji? …………………………………………………………….. 

o Výjmenuj přítoký Ohře v Karlovarském kraji, urči, zda se jedná o levostranný nebo pravostranný přítok. 

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

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

o Které pohoří tvoří v Karlovarském kraji hranici s Německem? …………………………………………………………… 

- nejvýšší vrchol tohoto pohoří se nazývá …………………………………….. s nadm. výškou ……………………… 
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