
Souhrnné opakování základních znalostí o Evropě - řešení 

1. Doplň věty: 

Nejdelší řekou Evropy je…Volha….která ústí do …Kaspického..…moře 

Nejvyšší hora Evropy …Mont Blanc.....měří…4 807 (4 810) m nachází se v pohoří.....Alpy.. na 
hranicích Itálie, Švýcarska…..a…Francie…… . 

Největším státem Evropy je…Rusko .. 

Největší přístav Evropy…Rotterdam…..leží na pobřeží moře……Severního…. 

2. Z uvedených slov škrtni vždy jedno, které do skupiny logicky nepatří: 

oliva – sucho – turistický ruch- tajga – Olymp – sopka 

fjord – dřevo – zima – los – polární kruh – tabák 

pusty – zelenina – bauxit – Baskové – Balaton 

víno – TGV – Ural – Loira – camembert 

Berlín – hráz – větrný mlýn – polder – jízdní kolo 

Marseille – Janov – Hamburk – Terst 

Alpy – Andalusie – Pyreneje – Karpaty . 

Berlín – Madrid – Varšava – Gotland 

Dunaj – Marica – Dněpr – Labe 

3. Doplň názvy pohoří k horám 4. Doplň stát, ve kterém leží město 

Matterhorn…Alpy (Peninské) Dubrovnik…Chorvatsko Dublin…Irsko 

Triglav…Julské Alpy Innsbruck…Rakousko Milano…Itálie 

Musala…Rila Uppsala…Švédsko Košice…Slovensko 

Gerlachovský štít…Karpaty Ljubljana…Slovinsko Ženeva..Švýcarsko 

Pico de Aneto…Pyreneje . Barcelona…Španělsko Marseille..Francie 

Mulhacén……Sierra Nevada Birmingham..Velká Británie Krakov...Polsko 

5. Vyjmenuj všechny evropské „trpaslíky“ 

Vatikán, Andorra, Monako, San Marino, Malta, Lichtenštejnsko, Lucembursko 

6. Vyhledej, které významné evropské řeky pramení v ČR (3), a do kterého moře nakonec ústí
(v závorce uveď případně řeku, do které se vlévají) 

a) Labe – Severní moře 

b) Odra – Baltské moře 

c) Morava (Dunaj) – Černé moře 

7. Vyjmenuj země: a) pěstování vína Francie, Itálie, Španělsko, Řecko 

b) zpracování korku Portugalsko 

c) v nichž důležitou součástí hospodářství je zpracování dřeva Norsko, Švédsko 

d) pěstování citrusových plodů Řecko, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko 



8. O které zemi v Evropě se mluví jako o jedné z nejchudších?

....Albánie, Moldavsko, ..... 

9. Které evropské země patří k G8?

Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, (Rusko) 

10. Co znamená zkratka G8?

8 ekonomicky nejvyspělejších států světa

11. Které země jsou tzv. neutrální a co to znamená?

země, které se nepřipojují k organizacím jako je NATO, EU... Irsko, Rakousko, Švédsko, Finsko a 
Švýcarsko 

12. Počet států evropské unie je 25.............27...............28 ? 

13. Která země v Evropě má nejmenší rozlohu?.

Vatikán - 0,44 km2 

14. Co to je - ve které zemi byste je určitě našli? 

a) POLDRY – území získaná vysoušením moře - Nizozemí 

b) GONDOLY - loďky - Itálie 

d) PLAVEBNÍ KANÁLY – vodní cesty propojující řeky – Německo, Francie, Polsko, Rusko 

e) FJORDY – hluboká ledovcová údolí, zatopená mořskou vodou - Norsko 

f) LEDOVCOVÁ JEZERA – morénou hrazená jezera vzniklá činností ledovce v horách – Alpy, 
Karpaty 

g) ETNA, VESUV – činné sopky - Itálie 

h) GREENWICHSKÝ POLEDNÍK – hlavní (nultý) poledník – Velká Británie 

i) PUSTA – step - Maďarsko 

j) WALES – část státu – Velká Británie 

15. O kterém státu (státech) jsi v poslední době slyšel/a (říkali jsme si), že má velké ekonomické 
problémy (krizi)?

Řecko, Španělsko, Itálie, Portugalsko (a jiné)

16. Který stát je ti v Evropě nejsympatičtější, do kterého by ses chtěl/a podívat a proč? 

- volná odpověď
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