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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k ověření, rozvoji   
i procvičování znalostí k tématu Ukrajina, Bělorusko, Moldávie 
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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UKRAJINA, BĚLORUSKO, MOLDÁVIE 
(geografické cvičení) 

 
 

1. Práce s mapou 
 
Lokalizuj níže uvedené pojmy na mapě, použij Školní atlas světa či jiný mapový podklad. 
 
Pobřeží: Karkinitský záliv, poloostrov Krym, Kerčský průliv, Azovské moře. 

 

Povrch: Krymské hory, Karpaty (Poloniny – Hovrela 2061 m n.m.), Podolská vrchovina, 

Černomořská nížina, Dněperská nížina, Doněcký masiv, Pinské bažiny. 

 

Vodstvo: Dněpr (Kachovská nádrž, Kremenčugská nádrž), Dněstr, Pripeť.  
 
 
Sídla: U: Odesa, Kerč, Simferopol, Sevastopol, Jalta, Kryvyj Rog, Záporoží, Doněck, Charkov, 

Dnipropetrovsk, Kyjev, Černobyl, Užhorod, Chust, Lvov,  B: Pinsk, Minsk, M: Kišiněv 

 
Další: Donbas, Besarábie, Volyň. 
 
Výše uvedené pojmy lokalizuj na mapě: 
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.rostislavnemec.cz/fotky9021/ukrajina-
slepa_mapa.jpg&imgrefurl=http://www.rostislavnemec.cz/rostislav-nemec/13-PRO-
STUDENTY-UKRAJINISTIKY/8-Ukrajinske-
realie&h=825&w=1181&sz=78&tbnid=FQJAnRFomozfeM:&tbnh=90&tbnw=129&zoom=1&u
sg=__XoiOVyD4_RY3wnmW1hrjQVe9h6Q=&docid=DD2CHPdXmDPgRM&sa=X&ei=D7NzUr3k
LIKVtQawtICoAg&ved=0CC0Q9QEwAA&dur=1094 
 
 
 
Urči, jsou-li následující tvrzení správná a zakroužkuj správnou možnost A (ano), N (ne) 
 
A – N Odesa je největším ukrajinským přístavem. 
A – N Černobyl leží blízko hranic s Polskem. 
A – N Kryvyj Rog leží na levém břehu Dněstru. 
A – N  Jalta leží na pobřeží Azovského moře. 
A – N  Lvov leží na západě Ukrajiny v oblasti Donbas. 
A – N Kerčský průliv spojuje Černé a Středozemní moře. 
A – N  Charkov leží v oblasti Doněckého masivu. 
A – N Volyň leží v severozápadní části Ukrajiny. 
 
 



VY_32_INOVACE_GE.1.17 

 3 

2. Porozumění a práce s textem 
 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na straně 52, prohlédni si také důkladně 
obrázky na straně 53 a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Jak lze charakterizovat polohu Ukrajiny, je strategická? 
- Jaké jsou na Ukrajině podmínky pro zemědělství? 
- Kdy došlo na Ukrajině k velkému hladomoru? 
- Jaká je spojitost ČR s Volyňsko-podolskou oblastí? 
- Jmenuj hlavní naleziště železné rudy a manganu. 
- Které město je mezinárodně ještě známější než Kyjev? Uveď příčinu. 
- Který z přístavů slouží dlouhodobě jako ruská námořní základna? 
- Co je považováno za jádrovou oblast Ukrajiny? 
- Kterou část obýval národ Tatarů a jaký je její vztah k Rusku? 
- Jakou roli hraje poloha Běloruska v dopravě mezi východní částí Evropy a jejím 

zbytkem? 
- Čím je významný poloostrov Krym? 
- Proč jsou podmínky pro zemědělství v Moldávii tak dobré? 
- Ve které části Moldávie se nachází ruská menšina? Co znamená pojem Podněsteří? 
- Jaký druh průmyslu převažuje v Moldávii? 
 
 
3. Práce s pojmy 

 
Oranžová revoluce byla ……………………………………………………………………………………………………… 

DONBAS znamená………………………………………………………………………………………………………………. 

Černobyl  je znám ………………………………………………………………………………………………………………. 

Poloniny jsou ……………………………………………………………………………………………………………………..                           

             
4. Práce s obrázky 

 
Obr. 1:  Na obrázku lze vidět alegorii vlajky Ukrajiny. Představuje úrodnou krajinu. Dokážeš 
vysvětlit příčinu vysoké úrodnosti zdejších půd? 
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Obr. 2:   Ukrajinu postihl v posledních letech výrazný pokles populace. Zamysli se nad 
příčinami a důsledky tak strmého úbytku obyvatel. 
 
 

 
Obr 3:  Na obrázku jde vidět opuštěná budova gymnázia a za ní torzo zábavního parku. 
Oblast chátrá od roku 1986, vysvětli příčiny. 
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Obr 4: Pobřeží černého moře patří do subtropického klimatu. Vyjmenuj hlavní sídla této 
oblasti a vyber z nich známé turistické destinace. 
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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. 


