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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k ověření, rozvoji   
i procvičování znalostí k tématu Francie v hodině, ale i při domácí 
přípravě. Pracovní list lze využít k samostatné práci, která je 
zaměřena na práci s geografickými zdroji. 
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Regionální zeměpis světadílů. Praha: Nakladatelství ČGS, 2003. ISBN 80-86034-43-7. 
Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a.s., 2011. ISBN 978-807393-074-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VY_32_INOVACE_GE.1.02 

 2 

FRANCIE 
(geografické cvičení) 

 
 

1. Práce s mapou 

 
Lokalizuj níže uvedené pojmy na mapě, použij Školní atlas světa či jiný mapový podklad. 
 
Pobřeží: Calaiská/Doverská úžina (English Channel), Seinská zátoka, Normandský poloostrov 

(Channel Is.), záliv St-Malo (St-Malo Bay) Bretaňský poloostrov (Bretagne Pennin.), 

Biskajský záliv (Bay of Biscay), Gaskoňský záliv (Golfe de Gascogne), Lví záliv (Golfe du 

Lion), Středozemní moře (Mediterranean Sea), Korsika (Corsica). 

 

Povrch: Francouzská nížina  (Frech Lowland), Pařížská pánev (Íle – de- France), Akvitánská 

pánev (Bassi Aquitain), Pyreneje (Pyrenées), Francouzské středohoří (Massif Central), 

Cevenny (Cévennes), Přímořské Alpy (Alpes Maritimes), Savojské Alpy (Savoie), 

Grajské Alpy, Mt. Blanc 4807m n. m., Jura, Vogézy (Vosges), Ardeny (Ardennes). 

 
Vodstvo pevniny:  Seina (Seine), Loira (Loire), Garonna (Garonne), Rhona (Rhone), Rýn 

(Rhine), Ženevské jezero. 

 
Ochrana krajiny: NP Mercantour, NP Vanoise. 
 
 
Sídla: Paříž (Paris), Calais, Le Havre, Bayeux, Saint-Malo, Brest, Nantes, Bordeaux, Toulouse, 

Carcassone, Montpellier, Avignon, Marseille, St-Tropez,Cannes, Nice, Lyon, Dijon, 

Grenoble (ZOH), Albertville (ZOH), Chamonix, Strasbourg, Remeš (Reims).  

 
Regiony: Champagne, Burgundsko (Bourgogne), Normandie , Bretaň (Bretagne), Gaskoňsko 

(Gascogne), Provance (Provence), Lotrinsko (Lorraine), Alsasko (Alsace) a další 

z oblastí NUTS 1). 

 
Další: Mt. San Michel, pláž Omaha, Azurové pobřeží (Cote d´Azur) 
 
Výše uvedené pojmy lokalizuj na mapě: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:France_cities.png 
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Urči, jsou-li následující tvrzení správná a zakroužkuj správnou možnost A (ano), N (ne) 

 
A – N Brest je nejzápadnějším přístavem Francie. 
A – N Lyon neleží na řece Rhoně. 
A – N Nejvyšší vrchol Francouzského středohoří je Puy de Sancy. 
A – N Cannes leží východněji než Nice. 
A – N Remeš leží v oblasti Champagne. 
A – N Seina se vlévá do zálivu St-Malo. 
A – N Chamonix leží v Savojských Alpách. 
A – N Le Havre leží severněji než Paříž. 
 
 

2. Porozumění a práce s textem 

 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na str. 22, prohlédni si také důkladně 
obrázky na str. 23 a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Charakterizuj pozici F v Evropě, její integraci do mezinárodních struktur a vztah k VB 
- Jaké je státní zřízení Francie a jaké bylo dříve? 
- Počet obyvatel se přehoupl přes .... milionů. Jaká je jejich národnostní struktura? 
- Proč se Francii říká atomová velmoc?  
- Jaká odvětví průmyslu jsou typická pro Francii? Dokážeš uvést i různé společnosti? 
- Rychlovlak ... zajíždí i do různých sousedních zemí, uveď je. 
- Jak se dá v rámci osobní dopravy překonat kanál La Manche? 
- Urči polohu tradičních průmyslových oblastí a porovnej je s výskytem nerostných 

surovin. 
- Vysvětli příhodné podmínky pro zemědělství a uveď tradiční produkty, z nichž většina 

je vyvážena především do zemí EU. 
- Francie je dlouhodobě nejnavštěvovanější zemí světa, stejně tak většina Francouzů 

tráví dovolenou ve své vlasti. Čím to je? Zhodnoť předpoklady cestovního ruchu 
během letní i zimní sezóny. 

- Kterou řeku proslavily krásné zámky? 
- Na základě kartodiagramu na str. 23 urči základní jádrové oblasti. 
- Vyjmenuj alespoň 5 konkrétních atraktorů cestovního ruchu. 
- Jaká nejznámější sportovní událost ve Francii poskytuje divákům možnost sledovat 

francouzskou krajinu? V roce 2013 se konal 100. ročník. 
- Dokážeš určit bývalé kolonie Francie? Ve kterých z nich se stále hovoří Francouzsky? 
- Doporuč svému známému 5 míst, které by měl během letní dovolené navštívit. 
 
3. Práce s pojmy 

 

Doplň chybějící údaj 

Společnost   Odvětví hosp.   Ekonomická činnost 

Airbus    

Citroen                                       služby                                         výroba osobních automobilů 

                                                                                                         výroba osobních automobilů 

Air France 
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Chanel 

Societé Generálé 

AXA 

 
4. Práce s obrázky 

 

 
Obr.1: Urči název města v podhůří Pyrenejí a charakterizuj na základě 
obrázku zemědělskou činnost v jeho okolí. Ve kterém ročním období byl snímek pořízen? 
 

 
Obr. 2: Fialová barva krajiny je typická díky .........., jež se používá jako surovina např. 
v kosmetickém průmyslu a je neodmyslitelnou součástí oblasti.......... 
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Obr. 3: Airbus 380 je největší osobní dopravní letadlo v současnosti. Zjisti, kde sídlí firma 
Airbus. 
 
 
 

 
Obr 4: Mt. St-Michel leží v zálivu..........., který je znám také díky výrazným projevům 
slapových jevů............... V této oblasti dosahuje až 10m. 
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Obr 5: Zkus z kartogramu určit, jaký jev představuje modrá barva a její odstíny. Poznáš o jaké 
oblasti či státy se jedná? S pomocí atlasu urči jejich názvy a polohu. 
 

 

 
Obr. 6: Kosmodrom ESA (Evropská vesmírná   Obr. 7: Zjisti jméno tohoto fr. prezidenta.  
agentura) je umístěn na území v Americe                      Který dopravní uzel nese jeho jméno? 
závislém na Francii. Urči o jaké území se 
jedná a najdi ho na mapě. 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech  
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
 


