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Povrch České republiky 

1. Vyber a zakresli do mapy deset nejvýznamnějších pohoří na území České republiky. Uveď 

jejich celý správný název: 
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2. Stejně barevně vybarvi dvojice políček, který nejvyšší vrchol patří k danému pohoří. Do 

třetího sloupce vyhledej výšku vrcholu (kótu): 

 

3. Jak se nazývají dvě významné nížiny na území České republiky? Zakresli je do mapy: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Napiš: 

Jak vypadá skutečná krajina v nížině? Jak ji označujeme na mapě? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Jak vypadá skutečná krajina ve vysočině? Jak ji označujeme na mapě? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Jizerské hory Klínovec  
Krkonoše Lysá hora  

Moravskoslezské 

Beskydy 

Praděd  

Šumava Kamenec  
Krušné hory Plechý  

Hrubý Jeseník Smrk  
Orlické hory Velká Deštná  

Novohradské hory Sněžka  
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5. Co bude potřebovat turista do hor. Napiš jeho vybavení, aby se mu cestou nic nestalo a nic 

ho nepřekvapilo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Přiřaď barevně a správně údaje k následujícím pojmům: 

 

nížina (rovina)    600 – 900 metrů nad mořem 

pahorkatina     0 – 200 metrů nad mořem 

vrchovina     200 – 600 metrů nad mořem 

hornatina     nad 2000 metrů nad mořem 

hory      nad 900 metrů nad mořem 

 

 Nacházejí se na území České republiky hory?  

___________________________________________________________________________ 

     Mont Blanc 

  

  

 Kilimandžáro 

 

Sněžka 
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7. Porovnej výšku nejvyšších hor: 

 

Česká republika - ____________________________________________________________ 

Slovensko - _________________________________________________________________ 

Evropa - ___________________________________________________________________ 

Amerika - __________________________________________________________________ 

Afrika - ____________________________________________________________________ 

svět - ______________________________________________________________________ 

 

 

     Mount Everest 
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Povrch České republiky – řešení: 

1. Učitel vyhodnotí úkol podle osobního zpracování žákem. 

 

2. Pospojuj: 

Jizerské hory – Smrk 1124 m 

Krkonoše – Sněžka 1602 m 

Orlické hory – Velká Deštná 1115 m 

Šumava – Plechý 1378 m 

Novohradské hory – Kamenec 1072 m 

Moravskoslezské Beskydy – Lysá hora 1323 m 

Hrubý Jeseník – Praděd 1492 m 

Krušné hory – Klínovec 1244 m 

 

3. Nejvýznamnější nížiny – Hornomoravský úval, Dolnomoravský úval, Polabská nížina, 

Dyjsko-svratecký úval 

 

4. Učitel vyhodnotí úkol podle osobního zpracování žákem. 

 

5. Učitel vyhodnotí úkol podle osobního zpracování žákem. 

 

6. Přiřaď správně údaje k následujícím pojmům: 

nížina (rovina)    0 – 200 metrů nad mořem 

pahorkatina     200 – 600 metrů nad mořem  

vrchovina     600 – 900 metrů nad mořem  

hory      nad 2000 metrů nad mořem 

hornatina     nad 900 metrů nad mořem 

Na území ČR se hory nevyskytují, pouze hornatina. 

Nejbližší hory jsou na Slovensku - Tatry. 

 

7. Nejvyšší hory: 

Sněžka 1602 m 

Gerlachovský štít 2654 m 

Mont Blanc 4810 m 

Mont McKinley 6194 m 

Kilimandžáro 5895 m 

Mont Everest 8850 m 


