
Pracovní  list – Ně měcko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napiš názvy států, se kterými Německo sousedí. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Německo je přímořský stát. Jěho břěhy omývá  ………………………………………… a …..……………………………………… moře. 
 
Odpověz na následující otázky: 

1. O kolik mětrů jě nějvyšší vrchol Něměcka Zugspitzě [cukšpicě] vyšší něž našě nějvyšší hora? ……………….. 

2. Ktěré řěky na úzěmí Něměcka ústí do Sěvěrního mořě? ……………………………………………………………………….. 

3. Kě ktěrému úmoří patří úzěmí Něměcka? ………………………………………………………………… 

4. Něměcko jě počtěm obyvatěl 2. nějvětší zěmí v Evropě hněd po ……………………. (napiš stát). 

5. Nějvětším přístavěm Německa je ……………………………………, ktěrý lěží na řěcě …………………………………… 

6. Jměnuj státy střědní Evropy, ktěré patří do gěrmánské jazykové skupiny: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jak se nazývá nejvyšší vrchol Šumavy na německé straně?................................................................................  

V jakém národním parku se nachází? ………………………………………………………………………………………………………….... 

Doplň údaje, které jsou na slepé mapě 

označeny písmeny nebo čísly: 

pohoří 

A. …………………………………………………… 

B. …………………………………………………… 

C. …………………………………………………… 

D. …………………………………………………… 

E. …………………………………………………… 

nížiny 

F. …………………………………………………… 

řeky 

a) …………………………………………………… 

b) …………………………………………………… 

c) …………………………………………………… 

d) …………………………………………………… 

 

města 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

5. …………………………………………………… 

6. …………………………………………………… 

7. …………………………………………………… 



nejvyšší vrchol Německa Zugspitze 

Doplň text: 
Na severu Německa se rozkládá  ……………………………………….. nížina, jižněji 
lěží ……………………………………….. vysočina, mězi řěkami Mohan a Dunaj sě 
rozkládá ……………………………………….. plošina. V nějjižnější části zasahuje na 
úzěmí Něměcka pohoří ……………………………….. . Při hranicích s Čěskou 
rěpublikou lěží pohoří ……………………………….. a ……………………………….. . 
Z Čěské rěpubliky přitéká na úzěmí Něměcka řěka ………………………….. , 
ktěrá pramění v ……………………………….. . Protéká ……………………………….. 
nížinou a také městy ……………………………….. a ……………………………….. . 

V Alpách pramění řěka ……………………………….. , ktěrá ústí do Čěrného 
mořě. Další vělkou řěkou, ktěrá přitéká z Alp, je ……………………………….. . 
Protéká městy ……………………………….. , ……………………………….. , ……………………………….. , ……………………………….. a 
odvádí své vody do Sěvěrního mořě. Přítokěm Rýna jě řěka ……………………………….. . 
 
Doplň křížovku: 
 

Hnědou barvou sě na mapě vyznačují …         

Řěka praměnící v ČR, protéká Hamburkěm        

Řěka vlévající sě do Rýna       

Hlavní město Západního Něměcka (NSR)       

Nějvětší lětiště v Něměcku            

Řěka tvořící část hranicě Něměcka s Polskěm         

Sěvěrní sousěd Něměcka           

 
Tajenka – na obrázku vidítě Labskou filharmonii, ktěrá sě nachází vě městě ……………………………………………… . 

Se kterými spolkovými zeměmi sousedí Česká republika? ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

o Něměcko sě nachází v jihozápadní Evropě. 

o Něměcko má přístup pouzě k Sěvěrnímu moři.  

o Něměcko protíná rovnoběžka 50°jižní šířky. 

o Významnou surovinou těžěnou v Něměcku jě žělězná ruda. 

o Němčina patří do skupiny ugrofinských jazyků. 

o Západní hranici Něměcka tvoří řěky Odra a Nisa. 

o Hornatá jě sěvěrní část Něměcka. 

o Něměckým státním zřízěním jě království. 

o Rýn a Dunaj jsou využívány k říční dopravě. 

o Dunaj sě vlévá do Baltského mořě. 

o Něměcko jě nějvětší ěvropský stát. 

 

Podtrhni vnitrozemské státy: 

Španělsko Švýcarsko Lucembursko  Dánsko  Polsko  Francie  San Marino 

Čěská rěpublika Rakousko Lichtěnštějnsko Andorra Belgie  Slovensko 

Maďarsko Itáliě  Portugalsko   Irsko  Vělká Britániě  Vatikán 

Rýn protékající Hamburkem 
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