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

Hlavní pomůcky: 
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. 
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RUMUNSKO, BULHARSKO 
(geografické cvičení) 

 
 

1. Práce s mapou 
 
Lokalizuj níže uvedené pojmy na mapě, použij Školní atlas světa či jiný mapový podklad. 
 
Pobřeží: Černé moře. 

 

Povrch: Východní Karpaty, Jižní Karpaty, Apusenské hory, Transylvánská vysočina, Valašská 

nížina, Velká uherská nížina,  Dobrudža, Stará planina, Rila, Pirin, Rodopy, 

Hornothrácká nížina. 

 

Vodstvo: Dunaj – vn. Železná vrata, Prut 
 
 
Sídla: Bukurešť, Konstanta, Galati, Sofia, Varna, Burgas, Plovdiv. 
 
Další: Banát. 
 
Výše uvedené pojmy lokalizuj na mapě: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Romania_general_map-en.png 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Balkan_topo_en.jpg 
 
 
Urči, jsou-li následující tvrzení správná a zakroužkuj správnou možnost A (ano), N (ne) 
 
A – N Banát je oblast na pobřeží Černého moře. 
A – N Bukurešť leží na Dunaji. 
A – N Varna leží severněji než Burgas. 
A – N Dobrudža leží na levém břehu Dunaje. 
A – N Sofia leží ve vyšší nadmořské výšce než Bukurešť. 
A – N Fargaš je nejvyšší částí pohoří Jižní Karpaty. 
A – N Prut je hraniční řekou mezi Maďarskem a Rumunskem. 
A – N Galati je město, kde se Dunaj stáčí k západu. 
 

2. Porozumění a práce s textem 
 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na straně 48, prohlédni si také důkladně 
obrázky na straně 49 a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Která z asijských zemí/říší měla dříve kontrolu nad územím obou současných států? 
- Který faktor způsobil opožděný hospodářský vývoj této oblasti? 
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- Uveď, ve kterých oblastech Rumunska se nachází silná maďarská menšina, čím je to 
způsobeno? 

- Která fosilní paliva se v Rumunsku těží? 
- Uveď příčiny vysoké či nízké hustoty zalidnění v různých částech Rumunska. 
- Kdy došlo v Bulharsku k prudkému rozvoji hospodářství a jaký to mělo vliv na územní 

pohyb obyvatel? 
- Kde se nachází v Bulharsku rafinerie, vysvětli její lokalizační faktor? 
- Charakterizuj turistické předpoklady pro rozvoj letního i zimního cestovního ruchu B. 
- Kdy obě země vstoupily do EU, jsou součástí Schengenského prostoru? 
- K jakým ekonomickým činnostem je využívána řeka Dunaj? 
- Jaké náboženství je charakteristické pro obě země? 

 
3. Práce s pojmy 

 
Železná vrata je ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Banát je ….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dacia je …………………………………………………… a je součástí koncernu…………………………………… 

Bran je ……………………………………………………., kde vznikla legenda o …………………………………… 

                                               
4. Práce s obrázky 

 
 

 
Obr. 1:  Varna je přístavem s vysokým významem pro bulharský export, což dokazují nákladní 
jeřáby v docích. Brzy však budou přebudovány do luxusní mariny pro lodě a jachty. To 
dokazuje raketový nárůst turistického ruchu v posledních 10 letech. 
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Obr. 2:  Bulharsko je velmi hornatá země, což dokazuje pohoří Rila. Kdy toto pohoří vzniklo a 
jaké horniny ho převážně tvoří? 
 

 
Obr 3:  Hrad Bran nedaleko rumunského Brašova je významným atraktorem cestovního 
ruchu. Z jakého důvodu? 
 



VY_32_INOVACE_GE.1.15 

 5 

 

 
Obr 4: Toto místo leží na hranicích mezi Srbskem a Rumunskem. Jak se jmenuje řeka a 
soutěska? Jak je hospodářsky využívána? 
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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. 


