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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k ověření, rozvoji   
i procvičování znalostí k tématu Zakavkazsko 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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ZAKAVKAZKO 
(geografické cvičení) 

 
 

1. Práce s mapou 

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

Povrch: Velký Kavkaz (Erebus 5642 m n. m.), Malý Kavkaz (Ararat 5165 m n. m.). 

Vodstvo: Kura, Araks, jezero Sevan. 

Sídla: T´bilisi, Baku, Jerevan, Sochumi . 

Regiony: Gruzie (Abcházie, Jižní Osetie) 

 Arménie (Náhorní Karabach) 

 Ázerbajdžán (Nachičevan). 

Další: Čečensko, Dagestán. 

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

 
A – N Ararat je nejvyšším vrcholem Kavkazu. 
A – N Abcházie se nachází ve východní části Gruzie. 
A – N Baku leží v ústí řeky Kura. 
A – N Sochumi leží v Osetii. 
A – N T´bilisi leží na řece Kura. 
A – N Arménie sousedí s Iránem. 
 

2. Porozumění a práce s textem 

 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na straně 60, prohlédni si také důkladně 
obrázky na straně 61 a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Jak je vysvětlována přítomnost tak velkého množství národů a národností v 
Zakavkazku? 

- Čím je poloha mezi hřebeny Kavkazů strategická? 
- Kudy přesně probíhá hranice mezi Evropou a Asií? 
- Ke kterému státu patří Předkavkazsko? 
- Která náboženství se v této oblasti střetávají? 
- Jaké je v této oblasti klima? 
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- Jmenuj plodinu, jejíž pěstování je typické spíše pro monzunovou Asii a pěstuje se také 
v Gruzii. 

- Která ze zemí je významná kvůli těžbě ropy a zemního plynu? 
- Kdo byl strůjcem pogromů zaměřených v počátku 20. století na Armény a Kurdy? 
- V roce 2008 během Olympijských her v Pekingu došlo k vojenské intervenci ruské 

armády v jedné ze zemí Zakavkazska. Urči, o kterou zemi se jedná, a uveď příčiny 
konfliktu. 

 
3. Práce s pojmy 

  
 

Náhorní Karabach………………………………………………………………………………………………………………. 

Osetie………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Abcházie…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Elbrus…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                               

                                      

4. Práce s obrázky 

 

 
Obr. 1 V Gruzii se nacházejí dvě hlavní oblasti, kde žije převážně obyvatelstvo s ruskou 
národností či ruským občanstvím. Urči na mapě jejich polohu a zjisti český název. Vyhlásily 
tyto oblasti nezávislost na Gruzii? 
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Obr. 2 Tento obrázek je klasickou součástí jedné ze zemí Zakavkazska. 
Urči, o jakou zemi se jedná a porovnej zdroje nerostných surovin s ČR. 
 

 
Obr. 3:  Etnické a náboženské konflikty jsou historicky součástí vývoje tohoto regionu. 
Z mapy je zřejmé, že situace je v regionu komplikovaná. Uveď hlavní druhy náboženství 
v této oblasti stejně jako hlavní etnika. 
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Obr. 4:  Tento vrchol je mnoha geografy uznáván jako nejvyšší vrchol Evropy. Vysvětli tento 
sporný názor a uveď Evropou uznávaný nejvyšší vrchol tohoto regionu. 
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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. 


