
ZEMĚPIS 7.A,B,C,D (4.5. – 15.5.2020) 

Následujících 14 dní se budete věnovat obyvatelstvu a rozdělení států v Evropě. 

V první části si přepíšete nebo vytisknete poznámky do sešitu a v druhé části 

budete trénovat státy pomocí online cvičení a výsledky pošlete na email 

vyučujícímu zeměpisu. 

Přepsat následující text jako poznámky do sešitu. 

 

Evropa – obyvatelstvo 

Na kontinentu žije kolem 750 milionů obyvatel. Je nejhustěji osídlený světadíl 

(60 ob/km²) s průměrným věkem dožití 74 let. 

Evropa se člení na hodně (jádrové) a málo (periferní) osídlené oblasti: 

 a) jádrové oblasti (150 ob./km²): V. Británie-Anglie 
       Benelux 
       Severovýchodní Francie 
       Porúří, Porýní, Sasko 
       Slezsko 
       Pádská nížina 
       Moskevská a Sankt Petěrburská  

oblast 
   

 b) periferní oblasti (35 ob./km²): Skandinávie 
       Irsko 
       Portugalsko 
       severní Rusko a Ural 
       Island 

Evropa – náboženství 

V Evropě převažuje křesťanství, ale najdou se i země, kde najdeme islám. 

Křesťanství: Římsko-katolické: Polsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Irsko, 
     Francie, Lucembursko, Belgie, Rakousko 

Protestantské:  Anglie, Nizozemí, Švýcarsko, Island, část 
   Německa 
Pravoslavné: Řecko, Rusko, Bulharsko, Srbsko 

Islám: Bosna a Hercegovina, část Albánie  



Evropa – politické rozdělení 
Současné státy Evropy dělíme do šesti oblastí: Jižní 
        Střední 

Severní 
        Západní 
        Východní 
        Jihovýchodní 

Úkol 

Na následujících stránkách se budete seznamovat s tématem - Evropa státy, 

kde si zvolíte všechny tři úrovně zadání (lehké, střední i těžké) - viz. obrázek 

pod odkazem stránek. V on-linu je nastavený určitý bezplatný denní limit. 

Berte to na vědomí a podle toho se snažte rozložit si práci.  

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy 

 

Procvičujete státy do té doby, dokud se nezobrazí – Skvěle, štít 4 dosažen. 

 

Dosažené štíty se opět objeví v úvodním seznamu témat k Evropě. 

Úkol Evropa - státy pro vás končí dosažením čtvrtého štítu u všech úrovní 

zadání (lehké, střední i těžké). Další postup je stejný jako minule - vyfoťte 

obrazovku, kde jsou vidět všechny dosažené štíty a pošlete ji jako přílohu 

svému vyučujícímu zeměpisu na email (můžete samozřejmě použít aplikaci 

výstřižky nebo klávesu PRINT SCREEN a vytvořit tak obrázek vašeho úkolu). 

Kdo mi ještě neposlal úkoly z minula, ať tak učiní v nejbližších dnech na 

emailovou adresu.                                              Nezapomeňte se podepsat. 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

