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Anotace 
Digitální učební materiál je určen pro žáky sedmého ročníku předmětu zeměpis v rámci probíraného 

tematického celku Regiony světa – světadíly Evropa. S pomoci interaktivní tabule žáci aktivně pracují 

v hodině a samostatně vyhledávají potřebné informace ke státu Německo. Práce je určena pro 

spolupráci ve dvojicích 

 

  



Rýn 

Pád 

Labe 

Dunaj 

Temže 

Odra 

Německo 
Úkol: Vyber (doplň) správnou odpověď 

- rozloha:  
a) 35 700 km² 
b) 357 000 km² 
c) 3 570 000 km²

- počet obyvatel:  
a) cca 82 tisíc 
b) cca 82 mil. 
c) cca 8 mld.

- hlavní město:  __ __ __ __ __ __  
- státní zřízení:f.......................... p......................... r............................. 

 
Vodstvo 

- řeky Německa jsou odvodňovány do S............................, B........................, 
Č........................ moře 

Úkol: Vyberte řeky, které protékají Německem (nehodící se škrtněte) 

 
 

 
 
 
 
Hospodářství (nehodící se škrtněte) 

- největší/nejmenší evropská ekonomika (v poslední době však dochází 
k růstu nezaměstnanosti a nízký nárůst ekonomiky) 

- zemědělství – využívá se více než polovina plochy státu (pracují však 
v něm asi 2-3% obyvatel) 

- průmysl – malé/velké zásoby nerostných surovin 
o průmyslovým jádrem země je (zjisti v tajence): 

         
    

nejvyšší vrchol Německa (2962 m n.m.) 

         
    

německá techno hudební skupina (jinak dopravní prostředek) 

         
    

měna Německa 

    
Ú 

    
    

  

         
    

státní svátek, Den německé jednoty (3. ...........)  

         
    

hlavní město Německa 



o zahrnuje prakticky všechna odvětví, hlavně: 
 

 

 

 

Úkol: Vybarvěte dvojice významných německých firem 

 

 

 

 

 

 

Obyvatelstvo (vyber, doplň správnou odpověď) 

- nízká/vysoká hustota zalidnění 
- náboženství: hlavně k__ __ __ __ __ __ __ 
- rozdělena na ................ spolkových zemí 

 
Úkol: Doplňte podle atlasu názvy jednotlivých spolkových 
zemí Německa 

1. ŠLESVICKO-HOLŠTÝNSKO 
2. MEKLENBURSKO-PŘEDNÍ POMOŘANY 
3. DOLNÍ SASKO, 
4. SASKO-ANHALTSKO 
5. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
6. SEVERNÍ PORÝNÍ-VESTFÁLSKO 
7. __ __ __ __ __ __ __ __ 
8. __ __ __ __ __ __ __ __ 
9. __ __ __ __ __ 
10.  __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ 
11.  BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO 
12.  __ __ __ __ __ __ __ __ 

13.  __ __ __ __ __ __ 
14.  __ __ __ __ __ __ 
15.  __ __ __ __ __ __ __ 
16.  __ __ __ __ __

 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

ADIDAS 

BMW 

Bosch Lufthansa 

Hugo Boss 

Allianz T-mobile 

firma vyrábějící sportovní oblečení 

firma vyrábějící domácí spotřebiče operátor mobilní telefonní sítě 

národní letecký dopravce výrobce automobilů 

výrobce pánských a dámských parfémů společnost zabývající se pojišťovnictvím 

4. 
6. 

9. 

16. 
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1. 

5. 

14. 

3. 
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Rýn 

Pád 

Labe 

Dunaj 

Temže 

Odra 

Německo - řešení 
 
Úkol: Vyber správnou odpověď 

- rozloha:  
a) 35 700 km² b) 357 000 km² c) 3 570 000 km²

- počet obyvatel:  
a) cca 82 tisíc b) cca 82 mil. c) cca 8 mld.

- hlavní město: Berlín 
- státní zřízení: federativní parlamentní republika 

 
Vodstvo 

- řeky Německa jsou odvodňovány do Severního, Baltského, Černého moře 
Úkol: Vyberte řeky, které protékají Německem (nehodící se škrtněte) 

 
 

 
 
 
 
Hospodářství (nehodící se škrtněte) 

- největší/nejmenší evropská ekonomika (v poslední době však dochází 
k růstu nezaměstnanosti a nízký nárůst ekonomiky) 

- zemědělství – využívá se více než polovina plochy státu (pracují však 
v něm asi 2-3% obyvatel) 

- průmysl – malé/velké zásoby nerostných surovin 
o průmyslovým jádrem země je (zjisti v tajence): 

Z U G S P I T Z E 

    
nejvyšší vrchol Německa (2962 m n.m.) 

 
S C O O T E R 

 
    

německá techno hudební skupina (jinak dopravní prostředek) 

  
E U R O 

   
    

měna Německa 

    
Ú 

    
    

  

    
Ř Í J E N 

    
státní svátek, Den německé jednoty (3. ...........)  

B E R L Í N 
   

    
hlavní město Německa 

 
o zahrnuje prakticky všechna odvětví, hlavně: 

 

-   STROJÍRENSKÝ AUTOMOBILOVÝ 

ELEKTROTECHNIKA CHEMICKÝ 



- Úkol: Vybarvěte dvojice významných německých firem 

 

 

 

 

 

 

Obyvatelstvo (vyber, doplň správnou odpověď) 

- nízká/vysoká hustota zalidnění 
- náboženství: hlavně křesťané 
- rozdělena na 16 spolkových zemí 

 
Úkol: Doplňte podle atlasu názvy jednotlivých spolkových  
zemí Německa 

1. ŠLESVICKO-HOLŠTÝNSKO 
2. MEKLENBURSKO-PŘEDNÍ POMOŘANY 
3. DOLNÍ SASKO, 
4. SASKO-ANHALTSKO 
5. BRANIBORSKO 
6. SEVERNÍ PORÝNÍ-VESTFÁLSKO 
7. HESENSKO 
8. DURYNSKO 
9. SASKO 
10.  PORÝNÍ-FALC 
11.  BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO 
12.  BAVORSKO 

13.  SÁRSKO 
14.  BERLÍN 
15.  HAMBURG 
16.  BRÉMY

 

  

ADIDA

S 
BMW 

Bosch Lufthansa 

Hugo Boss 

Allianz T-mobile 

firma vyrábějící sportovní oblečení 

firma vyrábějící domácí spotřebiče operátor mobilní telefonní sítě 

národní letecký dopravce výrobce automobilů 

výrobce pánských a dámských parfémů společnost zabývající se pojišťovnictvím 

3. 

2. 
1. 

4. 5. 
6. 

7. 8. 9. 

10. 

11. 12. 
13. 

14. 

15. 

16. 



Zdroje obrázků: 
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