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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k ověření, rozvoji   
i procvičování znalostí k tématu BENELUX v hodině, ale i při domácí 
přípravě. Pracovní list lze také využít k samostatné práci, která je 
zaměřena na práci s geografickými zdroji. 
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BENELUX 
(geografické cvičení) 

 
 

1. Práce s mapou 

 
Lokalizuj níže uvedené pojmy na mapě, použij Školní atlas světa či jiný mapový podklad. 
 
Pobřeží: Západofríské ostrovy, Waddenzee, Severní moře. 
 
Povrch: Ardeny, Vaalserberg 321m n. m.(50.754722° N, 6.020833° E, Niz.).  
 
Vodstvo pevniny: Rýn, Mása, Šelda, antropogenní jezero IJsselmeer. 
 
 
Sídla:  B:Oostende, Brugge, Brusel, Antverpy, Gent, Waterloo, Charleroi, Spa, N: Rotterdam, 

Eindhoven, Utrecht, Haag, Haarlem, Amsterdam, Gouda, Arnhem, Tilburg, Maastricht  

L: Luxemburg. 

Regiony: Vlámsko, Valonsko, Jižní Holandsko, Severní Holandsko, Frísko 
 
Další: Randstadt Holland. 
 
Výše uvedené pojmy lokalizuj na mapě: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Belgie-mapa.PNG 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Netherlands_Map.svg 
 
 
Urči, jsou-li následující tvrzení správná a zakroužkuj správnou možnost A (ano), N (ne) 

 
A – N Haag leží na pobřeží Severního moře. 
A – N Aglomerace Amsterdamu leží pod hladinou moře. 
A – N Ardeny jsou nejvyšší částí reliéfu Beneluxu. 
A – N Partnerské město Brna, Utrecht, je součástí Randtstadt Holland. 
A – N Waterloo je součástí aglomerace Bruselu. 
A – N Řeky Šelda a Mása pramení ve Francii. 
A – N Brusel leží východněji než Antverpy. 
A – N Amsterdam leží v ústí řeky Rýn. 
 

2. Porozumění a práce s textem 

 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na straně 26, prohlédni si také důkladně 
obrázky na straně 27 a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Vysvětli a datuj vznik BENELUXU a jeho roli při evropské integraci. 
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- Obyvatelstvo této oblasti má poměrně složitou, nejednotnou národnostní i jazykovou 
strukturu. Charakterizuj především národnostní situaci v Belgii a Lucembursku. 

- Vysvětli příhodné podmínky této oblasti pro účast v mezinárodním obchodu. 
- Jmenuj a na mapě lokalizuj důležité přístavy.  
- Belgie má mnoho přístavů. Který z nich je však nejdůležitější pro export? 
- Zhodnoť zásoby nerostných surovin ve všech třech státech a jejich využití 

v hospodářství v současnosti i minulosti. Která ze zemí je největší vývozce oceli a má 
zároveň nejrozvinutější bankovnictví? 

- Jak se jmenuje největší jádrová oblast? Uveď alespoň 5 sídel. 
- Jak se nazývají oblasti, jež se nacházejí pod hladinou moře? Jak velké území Niz. 

tvoří? 
- Charakterizuj zemědělství BENELUXU a uveď hlavní plodiny a produkty. 
- Na obrázku na straně 27 sleduj vrstevnici 1 m nad úrovní moře a zjisti, kterými městy 

probíhá. 
- V oblasti jezera IJsselmeer se nacházejí poldry. Z kartogramu na straně 27 urči jejich 

stáří. 
 
3. Práce s pojmy 

 
Doplň chybějící údaj 
 

Společnost   Odvětví hosp.   Ekonomická činnost 

Philips 

InBev (Stalla Artois) 

Ahold 

Shell 

ING 

Heineken 

Tom Tom 

 
Spoj sídlo s názvem instituce. 
 

Brusel  Haag  Antverpy Rotterdam Lucemburk 
 
NATO  EU  Mezinárodní soudní dvůr  při OSN Soudní dvůr pro EU 

 
Pro každý stát vyber správného vládnoucího panovníka. 
 

Willem-Alexander Jindřich I. Philipe  
 
Nizozemí Belgie  Lucembursko 

 
Vysvětli pojmy: Poldr, Atomium.  
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4. Práce s obrázky 

 

  
 
Obr.1: Na mapě jazykového rozložení Belgie       Obr. 2: Nejvyšší bod Nizozemí  
urči jednotlivé jazyky.           se nachází na............................ 
 
 

 
Obr. 3: Na mapě světa jsou zvýrazněny državy Nizozemí. Mnohé z nich jsou již nezávislé 
státy. Které však stále patří pod správu Nizozemí? Znáš také největší bývalou kolonii Belgie? 
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Obr. 4: Síť mobilních hrází a dalších protipovodňových opatření známá pod názvem Delta 
Works byla vybudována po ničivých povodních, způsobených i enormním skočným přílivem 
v roce 1953. Na mapě ukaž, kde se hráze nacházejí. 
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Obr. 5: Kontejnerová námořní doprava je znovu na vzestupu. Který z čínských přístavů je již 
považován za větší než Rotterdam, největší evropský přístav? 
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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. 


