
VY_32_INOVACE_GE.1.18 

 1 

 

Škola:  Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 

Šablona:  III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Název projektu:  Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT 

Číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0940 

Autor:  Mgr. Tomáš Sargánek 

Tematická oblast:   Regionální geografie Evropy 

Název DUMu:  Ruská federace – Evropská oblast (geografické cvičení) 

Kód:  VY_32_INOVACE_GE.1.18 

Datum: 12. 10. 2013 

Cílová skupina:  Žáci středních škol 

Klíčová slova: Přírodní podmínky, hospodářství, přírodní zdroje, geopolitika 

Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k ověření, rozvoji i 
procvičování znalostí k tématu Rusko -  Evropská oblast 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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RUSKO - Evropská oblast  
(geografické cvičení) 

 
1. Práce s mapou 

 
Lokalizuj níže uvedené pojmy na mapě, použij Školní atlas světa či jiný mapový podklad. 
 
Pobřeží: poloostrov Kola, Barentsovo moře, Pečorské moře, Nová Země, Karské moře, Bílé 

moře, Černé moře, Azovské moře. 

 

Povrch: Karelská jezerní plošina, Valdajská vrchovina, Středoruská vrchovina, Povolžská 

vrchovina, Ural – Narodnaja 1895 m n.m., Východoevropská nížina, Kaspická nížina (-

28 m ), Kubáňská nížina, Velký Kavkaz – Elbrus 5642 m n.m. 

 

Vodstvo: Volha (Samarská nádrž), Don, Sev. Dvina, Pečora,Ural, Emba, Ladožské jezero, 

Oněžské jezero, Čudské jezero, Kaspické moře. 

 

Sídla: Moskva, Petrohrad, Archangelsk, Soči, Nižnij Novgorod, Kazaň, Samara, Ufa. 

 

Regiony: Tatárstan, Čečensko, Dagestán, Severní Oseti. 

 

Další: řeky Kuma, Manyč. 

 
Výše uvedené pojmy lokalizuj na mapě: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Russland_Relief.png 
 
 
Urči, jsou-li následující tvrzení správná a zakroužkuj správnou možnost A (ano), N (ne) 

 
A – N Moskva leží východněji než Soči. 
A – N Nejvyšší vrchol Uralu měří více než 2000 m n.m. 
A – N Pečora ústí do Bílého moře. 
A – N Řeka Kuma protéká Kubáňskou nížinou. 
A – N Plochou největší jezero je Ladožské a je ledovcového původu. 
A – N Soči leží na úpatí Kavkazu na pobřeží Kaspického moře. 
A – N Kazaň leží v Tatarstánu. 
A – N Řeka Ural tvoří přirozenou hranici mezi Evropou a Asií. 
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2. Porozumění a práce s textem 

 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na straně 56, prohlédni si také důkladně 
obrázky na straně 57 a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Kolik obyvatel ve sféře vlivu Ruska je rusky hovořících? 
- Pokus se s pomocí atlasu vytýčit sféru vlivu Ruska. 
- Jaká je nevýhoda dopravy po řekách ústících do Baltského či Bílého moře? 
- Kde je v této části Ruska hlavní jádrová oblast, co ji tvoří? 
- Kde se nacházejí další dvě hlavní jádrové oblasti, která města je tvoří? 
- Které město tvoří kulturní metropoli Ruska, jak se jmenuje místní divadlo? 
- Zhodnoť podmínky pro zemědělskou výrobu, především jižní části. 
- Jak je hospodářsky využívána řeka Volha? 
- Kde se v této části Ruska těží fosilní paliva a dřevo? 
- Ve kterých oblastech probíhaly válečné konflikty, co bylo většinou jejich příčinou? 
- S pomocí atlasu urči, které suroviny jsou základem průmyslové oblasti Uralu?  
 
 
3. Práce s pojmy 

 

SNS znamená …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zimní palác se nachází………………………………………………………………………………………………………… 

Aeroflot……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                      

4. Práce s obrázky 

 
Obr. 1:  Na mapě přesně lokalizuj, kudy probíhá hranice mezi světadíly Evropa a Asie. 
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Obr. 2:  Moskva je dnes považována za nejdynamičtěji se rozvíjející sídlo Evropy. Nadzemní 
dráha je toho důkazem. Jaká je situace rozvoje dopravní infrastruktury v Brně? 
 

 
Obr. 3:  Kosmický program SSSR dlouhá léta soupeřil s americkou  NASA. I sovětský program 
vyvinul raketoplán. Znáš jeho jméno? Který kosmodrom používá Rusko dnes? 
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Obr. 4: Přeměna tohoto černomořského letoviska stála miliardy dolarů. Cílem bylo i za cenu 
neekologických zásahů vybudovat středisko pro konání zimní olympiády v roce 2014. O které 
město se jedná? 
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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. 


