
Pracovní  list – Str ední  Evropa I. 

Práce s atlasem a slepou mapou. 

 obtáhni hranice jednotlivých středoevropských států – popiš do mapy jednotlivé státy 
 modře obtáhni řeky a popiš je 
 vybarvi vlajky jednotlivých států 
 

Připište k městům státy a vyznačte je na mapě – pište pouze čísla. 

1. Hamburk ……………………………..… 8. Kolín nad Rýnem …………………… 15. Linec (Linz) ………………………… 

2. Curych …………………………………… 9. Salcburk ……………………………… 16. Bratislava …………………………… 

3. Berlín …………………………………… 10. Bonn …………………………………… 17. Varšava ……………………………… 

4. Innsbruck ……………………………… 11. Ženeva ……………………………….. 18. Budapešť …………………………… 

5. Frankfurt nad Mohanem ………… 12. Vídeň ………………………………… 19. Banská Bystrica ………………… 

6. Drážďany ……………………………… 13. Mnichov ……………………………… 20. Debrecen …………………………… 

7. Graz ……………………………………… 14. Bern …………………………………… 21. Vratislav …………………………… 

 



Urči, ke kterému úmoří patří tyto řeky. 

Dunaj ……………………………………………  Rýn  …………………………………………… 

Odra ……………………………………………  Visla  …………………………………………… 

Labe ……………………………………………  Tisa  …………………………………………… 

 
Vylušti křížovku. 

 velká řeka pramenící ve střední Evropě …          

 většina obyvatel střední Evropy žije ve …         

 jazyková skupina, do které patří němčina …           

 plodina, která slouží k výrobě piva …          

 Bern je hlavním městem …           

 hustota zalidnění střední Evropy je …            

 jezera v Alpách, Karpatech a Polsku jsou svým původem …           

 
Největším a nejvyspělejším státem střední Evropy je …………………………………………….……………….. (tajenka). 
 
Vyber jednu správnou odpověď. 
 

1) Jezera v horách a jezerních plošinách jsou původu:  a) sopečného b) kerného c) ledovcového 

2) Hospodářsky nejvýznamnějším státem stř. Evropy je: a) Polsko  b) Švýcarsko c) Německo 

3) Většina obyvatel stř. Evropy pracuje: a) v těžebním průmyslu b) v zemědělství c) ve službách 

4) Uhlí se těží v: a) Německu a Polsku b) Německu a Rakousku c) Německu a na Slovensku 

5) Tatry jsou součástí pohoří: a) Krkonoše  b) Alpy  c) Karpaty 

6) Rakousko je členem: a) pouze NATO b) pouze EU   c) NATO i EU 

7) Dunaj patří do úmoří: a) Černého moře b) Kaspického moře  c) Baltského moře  

8) Maďarština patří do jazykové skupiny: a) románské b) slovanské  c) ugrofinské 

9) Mezi visegrádské země nepatří: a) Polsko b) Rumunsko  c) Maďarsko 

10) K výrobě hliníku se používá: a)měď  b) sůl c) bauxit 

Poznej stát. 

o hodinářství – banky – Ženevské jezero – Bern ………………………………………….. 

o největší stát střední Evropy – germánské obyvatelstvo – automobilky – Berlín …………………………… 

o Budapešť – Balaton – pusty – bauxit  ………………………………………….. 

o Alpy – Solná komora – Mozart – Vídeň ………………………………………….. 

o Tatry – Gerlachovský štít – jazyk podobný češtině – hutnictví ………………………………………….. 

 
Ze kterých států pocházejí fotografie? Přiřaď správné písmeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – hrad Vaduz, Lichtenštejnsko   B – Bratislavský hrad, Slovensko   C – Hamburk, Německo  
    D – Vídeň, palác Belvedere, Rakousko 
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