
Pracovní  list – Sta ty a jejich seskupení , sta tní  hranice 

Doplňte schéma dělení států podle suverenity. 

 

  

 

stát 

 

 

Vyberte správná tvrzení. 

Naprostá většina států jsou . Někdy jim také říkáme svrchované nebo nezávislé státy – závislá území

suverénní . Státy, které mají vymezené území a vlastní vládu, ale vykazují různou míru závislosti státy – protektoráty

na tzv. mateřské zemi, nazýváme . Nejčastějším druhem závislých států jsou závislá území – nezávislé státy kolonie – 

. protektoráty

Podle hlavy státu dělíme státy na . V čele republiky republiky a monarchie – svrchované státy a závislá území

stojí nebo . Pro monarchii je typická prezident – monarcha parlament – diktátor absolutistickou – konstituční 

omezená moc panovníka . Stát, v němž vykonává státní moc lid, se nazývá ústavou – parlamentem demokratický – 

. totalitní

 

Přiřaďte státy do správné kategorie. 

 

   CÍSAŘSTVÍ      PREZIDENTSKÁ REPUBLIKA         EMIRÁT   

 

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

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

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

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

 

    KNÍŽECTVÍ       KRÁLOVSTVÍ          SULTANÁT 

 

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

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

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

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

 

Bahrajn, Brazílie, Brunej, Egypt, Chile, Indie, Japonsko, Jemen, Jižní Korea, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kuvajt, 
Lichtenštejnsko, Maroko, Monako, Omán, Rusko, Saúdská Arábie, Švédsko, Thajsko, USA, Velká Británie 

 

Jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou demokracií? 

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

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

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

Vysvětli pojmy: 

o unitární stát - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o federace - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o konfederace - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Poskládejte přesmyčky tak, aby vznikl pojem označující typ státu. 

 K O R T O R P Á T E T   R O E M A H I C N      E C O R D E K F E N A      A T R I U D T A K  

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

 



Napiš 5 řek, které tvoří státní hranici (uveď vždy oba státy). 
  řeka    stát     stát 

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

Napiš 5 pohoří, které tvoří státní hranici (uveď vždy oba státy) 
  pohoří    stát     stát 

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

Napiš 3 města, která rozdělila umělá hranice (každá část města je v jiném státě) 
  město    stát     stát 

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

 
Napiš názvy hraničních přechodů mezi ČR a uvedenými státy  
   silniční              železniční   pro pěší nebo cyklisty 
Německo …………………………………… …………………………………… ……………………………………  

Rakousko …………………………………… …………………………………… ……………………………………  

Polsko  …………………………………… …………………………………… ……………………………………  

Slovensko …………………………………… …………………………………… ……………………………………  

 

Podtrhni monarchie  

Brazílie, Malajsie, Švédsko, Indie, Norsko, Japonsko, Španělsko, Austrálie, Turkmenistán, Belgie, Írán, Haiti, 

Saúdská Arábie, Dánsko, Nigérie, Thajsko, Kanada 

 Ve kterých zemích se nacházejí následující památky UNESCO:  
 

Granada …………………………………… Chartres …………………………………… 

Tádž Mahal …………………………………… Bergen  …………………………………… 

Dubrovník …………………………………… Gíza  …………………………………… 

Kartágo  …………………………………… Athos  …………………………………… 

Machu Picchu …………………………………… Chichen Itza …………………………………… 

 
Vyber správné tvrzení. 

o Řeka Seina protéká:    a) Bruselem  b) Londýnem  c) Paříží 

o Pokud plavete v Egejském moři, jste: a) v Maďarsku  b) v Řecku  c) v Itálii 

o Řeka Dunaj protéká:   a) Madridem  b) Bratislavou  c) Varšavou 

o Řeka Temže protéká:    a) Londýnem  b) Berlínem  c) Vídní 

o Jaderské moře omývá břehy:   a) Francie  b) Itálie   c) Španělska 

o Etna je na ostrově:    a) Sardinie  b) Korsika  c) Sicílie 

o Lamanšský průliv odděluje:   a) Velkou Británii a Francii  b) Evropu od Afriky 

 

Skrývačka – česká města. 

a) Vepře rovnou palicí do chléva nezaženeš.   b)   Velký kop a Vaškův míč je na cestě. 

 c)    Pan Kobr Novákům dosud nenapsal.   d)   Příliš mnoho hran i cenu výrobku sníží. 

 


