
Pracovní  list – Rakousko 

Doplň údaje, které jsou na slepé mapě označeny písmeny nebo čísly: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Napiš názvy států, se kterými Rakousko sousedí. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rakousko je přímořský - vnitrozemský stát (chybnou možnost škrtni) 

Odpověz na následující otázky: 

1. Co je nejvyšším vrcholem Rakouska? ……………………………………V jakém pohoří se nachází? …………..…………… 

2. Ke kterému úmoří patří území Rakouska? …………………………………… a ………………………………………… moře. 

3. Jmenuj státy, které patří mezi alpské země. ……………………………………………………………………………………. 

4. Jakého původu je většina rakouských jezer?................................ 

pohoří 

A. ……………………………………………………………………… 

B. ……………………………………………………………………… 

C. ……………………………………………………………………… 

nížina 

D. ……………………………………………………………………… 

nachází se v okolí města …………………………………… 

řeky 

a) ………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………… 

e) ………………………………………………………………… 

města 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

e 



Doplň text: 
Nížina se na území Rakouska rozkládá pouze v okolí hlavního města …………………………… . Na většině území se 
rozkládá pohoří ………………………… . Hraničím pohořím mezi ČR a Rakouskem jsou ………………………… a 
………………………… . Nejvýznamnější rakouskou řekou je …………………………… . Hlavním městem Rakouska je 
…………………………… . Další velká města jsou …………………………… a …………………………… . Východiskem do Alp je 
horské středisko ………………………… . Rakousko je vyspělá průmyslová země. Významná je výroba 
………………………… . V horských oblastech je rozšířen chov ………………………… . Úředním jazykem v Rakousku je 
………………………… .  

Určete správnost tvrzení – onač pravdivé     , nepravdivé       a opravte jej. 

o Rakousko se nachází jižně od České republiky. …………………………………………………………………………………… 

o Rakousko má přístup k  Baltskému moři. …………………………………………………………………………………… 

o Němčina patří do skupiny slovanských jazyků. …………………………………………………………………………………… 

o Východní hranici Rakouska a Slovenska tvoří řeka Dunaj. ………………………………………………………………………… 

o Většinu území Rakouska zabírají nížiny. …………………………………………………………………………………… 

o Hlavou státu je v Rakousku prezident. …………………………………………………………………………………… 

o Řeka Dunaj pramení v Německu. …………………………………………………………………………………… 

o Rakousko je rozděleno na 9 vojvodství. …………………………………………………………………………………… 

o Rakousko je neutrální země, není členem ani EU ani NATO. ……………………………………………………………………… 

o Řeka Dunaj ústí do Černého moře. …………………………………………………………………………………… 

 

Spoj 9 rakouských spolkových zemí s jejich hlavním městem: 

A. Vídeň       Linec   

B. Dolní Rakousy   Klagenfurt 

C. Horní Rakousy   Salzburg   

D. Štýrsko   Innsbruck 

E. Tyrolsko   Bregenz   

F. Korutany    Vídeň 

G. Salcbursko   Eisenstadt   

H. Vorarlbersko   Štýrský Hradec   

I. Burgenland   Sankt Pölten    

 

Rozlušti spletenec – údaje, které patří k sobě, vybarvi stejnou barvou.  
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