
STŘEDNÍ EVROPA OPAKOVÁNÍ 2 

řešení 

 

1. Vysvětli, proč je poloha Střední Evropy dnes výhodná? Protože Evropa je centrem kulturního, politického i 

ekonomického dění 

 

2. Proč klesá význam zemědělství v Německu? Dováží levné potraviny z Francie a Itálie. 

 

3. V čem vyniká polské hospodářství? Polsko má velké zásoby nerostných surovin a vhodné podmínky pro 

zemědělství – polovinu území tvoří orná půda, pěstuje se pšenice, oves, žito a brambory a chovají se vepři, 

skot největší stád koní v Evropě. 

 

4. Kdy a jak vznikla Rakouská republika? Po I. Světové válce 1918 rozpadem Rakouska – Uherska. 

 

5. Která jídla se ti vybaví,když se řekne Maďarsko? Uherák, čabajka, maďarský guláš, debrecínka, čalamáda, 

lečo….. 

 

6. Co znamená, že Švýcarsko je neutrální stát? Švýcarsko se nezúčastnilo žádné války, není členem téměř 

žádných mezinárodních organizací, pokud ano, účastní se pouze humanitárních akcí, má bezpečné banky  

 

7. Kdy se stalo Slovensko plně samostatným státem? Po rozpadu Československa 1. 1. 1993. 

 

8. Vysvětli, jaké je podnebí Střední Evropy? Podnebí Střední Evropy je mírné, převážně přechodné, při 

pobřeží oceánské, v Alpách ho ovlivňuje nadmořská výška. 

 

9. Po II. Světové válce vznikly 2 německé státy – jak se jmenovaly a jaký byl mezi nimi rozdíl? Byla to Německá 

spolková republika (západní Německo) – „kapitalistický stát“, tržní ekonomika, orientace na USA, 

Německá demokratická republika (východní Německo) – „socialistický stát“, orientace směrem na bývalý 

SSSR, centrálně řízená ekonomika. 

 

 

A JEŠTĚ JEDEN PÁTRACÍ ÚKOL 

Poznej města, o kterých se hovoří v následujících větách  

a) Největší německé město s více než 3 miliony obyvatel, donedávna rozdělené státní hranicí.   BERLÍN 

b) Malebné rakouské město v podhůří Alp známé hudebními festivaly. Narodil se zde W. A. Mozart.  

                                                                                                                                                        SALZBURG 

c) Město na Labi nedaleko našich hranic s rozbombardovaným centrem na konci II. SV -         DRÁŽĎANY 

d.) Hlavní město Rakouska, ležící na Dunaji, s četnými kulturními památkami.                         VÍDEŇ 

e) Dějiště zimních olympijských her v roce 1976, turistické středisko uprostřed Alp                 INSBRUCK 

f) Město pivních festivalů, hlavní město Bavorska a sídlo koncernu BMW.                              MNICHOV 

g) Největší německý přístav a obchodní centrum při ústí řeky Labe.           HAMBURG 

h) Dopraní uzel na Mohanu s letištěm mezinárodního významu.                                        FRANKFURT n. M. 

i.) Sídlo mezinárodních organizací, leží na břehu velkého švýcarského jezera při francouzských hranicích. 

                                                                                                                                                    ŽENEVA 


