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1. Najdi chyby ve větách a oprav je: 

 

Nejvyšší hora Evropy Monte Cinto leží v Rusku. 

___________________________________________________________________________ 

Pánská nížina je tvořena převážně řekou Pád. 

___________________________________________________________________________ 

Apeniny tvoří velkou část Pyrenejského poloostrova. 

___________________________________________________________________________ 

Východoevropská nížina se rozkládá převážně na území Francie. 

___________________________________________________________________________ 

Sardinie je oproti sousednímu ostrovu Korsice větší a hornatější. 

___________________________________________________________________________ 

Největším přístavem na světě je belgický Notre Dame. 

___________________________________________________________________________ 

Netradiční stavba Aluminium stojí v Bruselu. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Doplň správně názvy zemí, které jsou spojeny s těmito pojmy: 

 

Země tisíců jezer   ______________________________ 

Děti z Bullerbynu ______________________________ 

Malá mořská víla ______________________________ 

sídlo papeže ______________________________ 

země gejzírů a horkých pramenů ______________________________ 

vévodství ______________________________ 

země běžců na lyžích ______________________________ 

kraj větrných mlýnů ______________________________ 

rodiště pizzy ______________________________ 

segedínský guláš ______________________________ 

klášter Meteora ______________________________ 

zámky na Loiře ______________________________ 

čokoládové pralinky ______________________________ 

chrám Vasilije Blaženého ______________________________ 

Braniborská brána ______________________________ 
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3. Co je to Evropská unie? Vysvětli její význam a jednoduše i princip fungování: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vybarvi na mapě země, které jsou členy Evropské unie (k letošnímu roku): 

 

 

 



4 

 

5. Doplň vhodnou otázku: 

 

___________________________________________________________________________ 

Ano, hlavním městem je Bukurešť. 

___________________________________________________________________________ 

Jsou to řeky Seina a Loira. 

___________________________________________________________________________ 

Toho potkáme ve Vysokých Tatrách. Je jejich symbolem. 

___________________________________________________________________________ 

Tahle země s pobřežím plným fjordů do ní nepatří! 

___________________________________________________________________________ 

Sloužily k odčerpávání vody a postupnému vysušování pevniny. 

 

 

6. Nakresli správně vlajky: 

a) Lotyšska, b) Finska, c) Řecka, d) Belgie, e) Slovinska, f) Velké Británie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Najdi evropské země: 

 

 

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Doplň do slepé mapy následující pojmy: 

 

ostrov Korsika, ostrov Kréta, kanál La Manche, pohoří Ural, pohoří Alpy, pohoří Balkán, 

pohoří Vysoké Tatry, Pádská nížina, Jaderské moře, Baltské moře, Kaspické moře, města – 

Madrid, Paříž, Praha, Bratislava, Helsinky, Řím 

žlutě vybarvi Finsko, modře Irsko, zeleně Estonsko, fialově Belgii, růžově  
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9. Kvíz: 

 

1. Hlavním městem Běloruska je: 

a) Riga 

b) Minsk 

c) Sarajevo 

 

2. Ostrov Kréta je: 

a) největším a nejjižnějším ostrovem Řecka 

b) nejhezčím a nejjižnějším ostrovem Ruska 

c) nejzápadnějším místem Evropy 

 

3. Bulharsko nesousedí s: 

a) Tureckem 

b) Maďarskem 

c) Rumunskem 

 

4. Bosna a Hercegovina dříve patřily do uskupení států nazvaného: 

a) Jaroslávie 

b) SSSR 

c) Jugoslávie 

 

5. Kaspické moře je ve skutečnosti: 

a) jezero 

b) přímořské jezero 

c) oceánské moře 

 

6. Chrám sv. Barbory stojí: 

a) v Moskvě 

b) v Kutné hoře 

c) v Barceloně 

 

7. Evropa je spojena pomyslnou hranicí: 

a) s Amerikou 

b) s Velkou Británií 

c) s Asií 

 

8. Evropu dělí od Afriky: 

a) Suezský průplav 

b) kanál La Manche 

c) Gibraltarský průliv 
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Kvíz o Evropě – metodika a řešení: 

Jednotlivé úkoly lze rozstříhat a používat je k rychlému opakování v hodinách. Celý kvíz 

doporučuji rozdělit na dvě části. 

 

1. Najdi chyby ve větách a oprav je: 

Nejvyšší hora Evropy Mont Blanc leží na hranicích Francie a Itálie. 

Pádská nížina je tvořena převážně řekou Pád. 

Apeniny tvoří velkou část Apeninského poloostrova. Pyreneje jsou součástí Pyrenejského 

poloostrova. 

Francouzská nížina se rozkládá převážně na území Francie. 

Sardinie je oproti sousednímu ostrovu Korsice větší a rovinatější. 

Největším přístavem na světě je nizozemský Rotterdam. 

Netradiční stavba Atomium stojí v Bruselu. 

  

2. Pojmy: 

Země tisíců jezer  Finsko 

Děti z Bullerbynu Švédsko 

Malá mořská víla Dánsko 

sídlo papeže Vatikán 

země gejzírů a horkých pramenů Island 

vévodství Lichtenštejnsko 

země běžců na lyžích Norsko 

kraj větrných mlýnů Nizozemsko 

rodiště pizzy Itálie 

segedínský guláš Maďarsko 

klášter Meteora Řecko 

zámky na Loiře Francie 

čokoládové pralinky Belgie 

chrám Vasilije Blaženého Rusko  

Braniborská brána Německo 

 

3. a 4. úkol podle aktuální politické evropské situace. 

 

5. Upozorníme žáky na to, aby se neptali odpovědí (např. Je hlavním městem Bukurešť? Ano, 

hlavním městem je Bukurešť – ale – Které město je hlavním městem Rumunska?) 

 

6. Podle vlajek na pracovních listech. 

 

7. Vyber evropské země: Vatikán, Rusko, Polsko, Maďarsko, Litva 

 

8. Podle mapy. 

 

9. Kvíz: 

1a) 2b) 3b) 4c) 5a) 6b) 7c) 8c) 


