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Zeměpisná olympiáda 2012 

Kategorie C – okresní kolo 

 

Název a adresa školy: ………………………………………………………………………………………………………… 

Okres:                            ………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení:       ………………………………………………………………………………………………………… 

Třída: …………………………………………………………  Datum: …………………………………………………..…… 

 

 Práce s atlasem 
 
1) S pomocí atlasu vyplň tabulku pro dva evropské státy. 

Indicie: 
Germánská a ugrofinská jazyková skupina. 
Přibližně stejná rozloha a počet obyvatel. 
Hlavní města obou států leží na evropském veletoku. 

 

Charakteristika Stát 1:  Stát 2: 

Rozloha (v mil. km2, na 3 
desetinná místa) 

  

Počet obyvatel (v milionech 
na 2 desetinná místa) 

  

Náboženství 
 

  

Podíl služeb na HDP (v %)   

Příklad přírodní památky na 
seznamu UNESCO 

  

Gramotnost (v %)   

Střední délka života (roky)   

Počet mobilních telefonů na 
1000 obyvatel 

  

 

8 b. 

 
2) K uvedeným tvrzením připiš ANO nebo NE. 

 
Maďarsku se těží ropa, hliník (bauxit), železná ruda - …………. 
V Rakousku se těží železná ruda - …………. 
Na hranicích mezi oběma státy leží Neziderské jezero - …………. 
Řeka Rába pramení v Rakousku - …………. 
Burgenland sousedí s Békés  - …………. 
Schönbrunn není zapsán mezi kulturní památky UNESCO - …………. 

3 b. 
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3) K uvedeným pojmům přiřaď stát, kde se nachází. 
 
Hortobaggy     – ………….………….…………. 
Schladming     – ………….………….…………. 
Tokaj                – ………….………….…………. 
Solná komora – ………….………….…………. 
Semmering     – ………….………….…………. 
Hevíz                – ………….………….…………. 

 

3 b. 

 
4) K uvedeným tvrzením připiš ANO nebo NE.  

 
Maďarsko svým územím zasahuje na 49o severní zeměpisné šířky – …………. 
Rakousko svým územím zasahuje na 49o severní zeměpisné šířky – …………. 

 

1 b. 

 
5) Evropský ostrov má dva názvy, oba začínají na písmeno K. Jedno z těchto jmen má největší město na 

ostrově, kde se nachází letiště. Ostrov je významným centrem turistického ruchu. Mezi ostrovem a 
pevninou je průliv stejného jména. Ostrov leží v subtropickém pásu. Na ostrově není železnice a 
ostrov leží v blízkosti hranice litosférických desek. Jak se ostrov jmenuje?  
 
………….………….………….…………. 

 

5 b. 

 
6) Vyplňte tabulku podle požadavků: ANO = X, NE = políčko nechat prázdné 

 

Stát … Švýcarsko Itálie Norsko Island Řecko 

je členem Evropské unie      

je součástí eurozóny 
(měnové unie) 

     

je čelem NATO 
 

     

je konstituční monarchie      

mezi úřední jazyky patří 
germánský jazyk 

     

mezi úřední jazyky patří 
románský jazyk 

     

má kladný přirozený 
přírůstek obyvatel 

     

 

9 b. 
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7) Doplňte tabulku: stát, nejvyšší pohoří, nejvyšší vrchol. 
 

Stát Nejvyšší pohoří Nejvyšší vrchol 

  Triglav 

Francie   

Turecko       

  Pico de Aneto 

  Hoverla 

 

5 b. 

 
8) Podle následujících indicií vyřeš tajenku. Zjištěné názvy zapiš do tabulky.  

 

  1 2 3 4 5 6 7 

a)        

b)        

c)        

d)        

e)        

 
a) Zjisti název námořního přístavu, který leží na 38o a 14o. VSV od něj se rozkládají Lipanské ostrovy.     
 
b) Zjisti název ostrova, který leží v přímé vzdálenosti přibližně 360 km JJZ. Je to nejsevernější ostrov 
Pelagického souostroví.   
 
c) Zjisti název místa, které leží ve směru otáčení Země. Dorazíš na ostrov, kde stál jeden z divů 
starověkého světa.  
 
d) Odtud pokračuj poledním směrem a nalezneš ostrov, který dal jméno místnímu moři. 
 
e) Pod azimutem cca 285o (ZSZ) najdi jméno kláštera, který leží v blízkosti nejvyšší hory ve 
stejnojmenném pohoří.  
 
tajenka: 
 
a)1 – b)2 – c)3 – b)1 – e)2 – b)3 – a)4 
 
………….………….………….………….…………. 

 

14 b. 

 

Celkem dosaženo maximálně 48 b.  
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Zeměpisná olympiáda 2012 

Kategorie C – okresní kolo 

 

Název a adresa školy: ………………………………………………………………………………………………………… 

Okres:                            ………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení:       ………………………………………………………………………………………………………… 

Třída: …………………………………………………………  Datum: …………………………………………………..…… 

 

 Práce s atlasem – autorské řešení 
 
1) S pomocí atlasu vyplň tabulku pro dva evropské státy. 

Indicie: 
Germánská a ugrofinská jazyková skupina. 
Přibližně stejná rozloha a počet obyvatel. 
Hlavní města obou států leží na evropském veletoku. 

 

Charakteristika Maďarsko Rakousko 

Rozloha (v mil. km2, na 3 
desetinná místa) 

0,093 0,083 

Počet obyvatel (v milionech 
na 2 desetinná místa) 

10,02 8,051 

náboženství křesťané římští katolíci   
protestanti          

křesťané římští katolíci            

Podíl služeb na HDP (v %) 70 a více 70 a více 

Příklad přírodní památky na 
seznamu UNESCO 

Aggtelek xxx 

Gramotnost (v %) 90 a více 90 a více 

Střední délka života (roky) 71-74 77-79 

Počet mobilních telefonů na 
1000 obyvatel 

450 a více 450 a více 

 
hodnocení: za správně vyplněný řádek 0,5 bodu, max. 8 b. 

8 b. 

 
2) K uvedeným tvrzením připiš ANO nebo NE. 

 
Maďarsku se těží ropa, hliník (bauxit), železná ruda - NE 
V Rakousku se těží železná ruda - ANO 
Na hranicích mezi oběma státy leží Neziderské jezero - ANO 
Řeka Rába pramení v Rakousku - ANO 
Burgenland sousedí s Békés  - NE 
Schönbrunn není zapsán mezi kulturní památky UNESCO - NE 
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hodnocení: za správnou odpověď 0,5 bodu, max. 3 b. 

3 b. 

 
3) K uvedeným pojmům přiřaď stát, kde se nachází. 

 
Hortobaggy     – Maďarsko 
Schladming     – Rakousko  
Tokaj                – Maďarsko 
Solná komora – Rakousko 
Semmering     – Rakousko 
Hevíz                – Maďarsko 

 
hodnocení: za správnou odpověď 0,5 bodu, max. 3 b. 

3 b. 

 
4) K uvedeným tvrzením připiš ANO nebo NE.  

 
Maďarsko svým územím zasahuje na 49o severní zeměpisné šířky – NE 
Rakousko svým územím zasahuje na 49o severní zeměpisné šířky – ANO 

 
hodnocení: za správnou odpověď 0,5 bodu, max. 1 b. 

1 b. 

 
5) Evropský ostrov má dva názvy, oba začínají na písmeno K. jedno z těchto jmen má největší město na 

ostrově, kde se nachází letiště. Ostrov je významným centrem turistického ruchu. Mezi ostrovem a 
pevninou je průliv stejného jména. Ostrov leží v subtropickém pásu. Na ostrově není železnice a 
ostrov leží v blízkosti hranice litosférických desek. Jak se ostrov jmenuje?  
 
KORFU (Kerkyra) 

 
hodnocení: za správnou odpověď 5 bodů, max. 5 b. 

5 b. 

 
6) Vyplňte tabulku podle požadavků: ANO = X, NE = políčko nechat prázdné 

 

Stát … Švýcarsko Itálie Norsko Island Řecko 

je členem Evropské unie  X   X 

je součástí eurozóny 
(měnové unie) 

 X   X 

je čelem NATO 
 

 X X X X 

je konstituční monarchie   X   

mezi úřední jazyky patří 
germánský jazyk 

X  X X  

mezi úřední jazyky patří 
románský jazyk 

X X    

má kladný přirozený 
přírůstek obyvatel 

X  X X X 

 
hodnocení: za správnou odpověď 0,5 bodů, max. 9 b. 

9 b. 
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7) Doplňte tabulku: stát, nejvyšší pohoří, nejvyšší vrchol. 
 

Stát Nejvyšší pohoří Nejvyšší vrchol 

Slovinsko Julské Alpy Triglav 

Francie Alpy Mont Blanc 

Turecko     Arménská vysočina Ararat 

Španělsko Pyreneje Pico de Aneto 

Ukrajina Karpaty Hoverla 

 
hodnocení: za správnou odpověď 0,5 bodů, max. 5 b. 

5 b. 

 
8) Podle následujících indicií vyřeš tajenku. Zjištěné názvy zapiš do tabulky.  

 

  1 2 3 4 5 6 7 

a) C E F A L U 
 b) L I N O S A 
 c) R O D O S 

  d) M A R M A R A 

e) R I L A 
    

a) Zjisti název námořního přístavu, který leží na 38o a 14o. VSV od něj se rozkládají Lipanské ostrovy.    
CEFALU 
b) Zjisti název ostrova, který leží v přímé vzdálenosti přibližně 360 km JJZ. Je to nejsevernější ostrov 
Pelagického souostroví.  LINOSA 
c) Zjisti název místa, které leží ve směru otáčení Země. Dorazíš na ostrov, kde stál jeden z divů 
starověkého světa. RODOS 
d) Odtud pokračuj poledním směrem a nalezneš ostrov, který dal jméno místnímu moři. 
MARMARA 
e) Pod azimutem cca 285o (ZSZ) najdi jméno kláštera, který leží v blízkosti nejvyšší hory ve 
stejnojmenném pohoří. RILA 
 
tajenka: 
 
a)1 – b)2 – c)3 – b)1 – e)2 – b)3 – a)4     CIDLINA 

 
hodnocení: za správně vyřešenou odpověď 2 body, za vyluštění tajenky 4 body, max. 14 b. 

14 b. 

 

Celkem dosaženo maximálně 48 b.  
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Zeměpisná olympiáda 2012 

Kategorie C – okresní kolo 

 

Název a adresa školy: ………………………………………………………………………………………………………… 

Okres:                            ………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení:       ………………………………………………………………………………………………………… 

Třída: …………………………………………………………  Datum: …………………………………………………..…… 

 

 Práce bez atlasu 
 
1) Do přiložené mapy zakresli a označ příslušnou číslicí: 

 
Moře: 1. Bílé, 2. Jónské, 3. Marmarské 
Řeky: 4. Volha, 5. Dunaj, 6. Rýn 
Pohoří: 7. Alpy, 8. Karpaty, 9. Pyreneje 
Poloostrovy: 10. Jutský, 11. Kola, 12. Peloponéský  

12 b. 
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2)  Vypiš, se kterými státy sousedí evropská část Ruska. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7 b. 

 
3) Které tvrzení je správné (správné podtrhni)? 

 
- poloostrov, na kterém leží Portugalsko, leží převážně na západní polokouli 
- poloostrov, na kterém leží Portugalsko, leží převážně na východní polokouli 
- poloostrov, na kterém leží Portugalsko, leží rovnoměrně rozložený na obou polokoulích 

3 b. 

 
4) Který ostrov(y) náleží k Francii (správnou odpověď podtrhni)? 

 
- Baleáry 
- Sardinie 
- Korsika 
- Liparské ostrovy 

1 b. 

 
5) Vyhledej v textu ukryté názvy západoevropských řek. Napiš název řeky a doplň, kde pramení. 

 
Dostavil se i napřesrok a přinesl dárek. 
Karlo, IRA je zkratka tajné organizace. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12 b. 

 
6) Utvoř správné dvojice. 

 
1) Škoda   A) jižní Francie 
2) Man   B) poloostrov 
3) levandule  C) auta 
4) poldery   D) Nizozemsko 
5) Krym   E) ostrov 
 
…………………………………………………………………………………………….. 

10 b. 

 
7) Které mezinárodní organizace sídlí v Bruselu? Správnou odpověď podtrhni. 

 
- OSN 
- Mezinárodní olympijský výbor 
- OPEC 
- EU 
- NAFTA 
- Liga arabských států 
- NATO 
 

2 b. 
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8) Jednomu evropskému ostrovu se kromě oficiálního názvu také říká Smaragdový nebo Zelený. Napiš 
název ostrova. 
 
……………………………………………… 

2 b. 

 
9) Který stát severní Evropy je vulkanicky nejaktivnější. Jaká je příčina vulkanismu? Jakou hospodářskou 

činností se převážně zabývají obyvatelé? 
 
Stát       –  ……………………………………………………………………………………………………. 
Příčina  – ……………………………………………………………………………………………………. 
Činnost – ……………………………………………………………………………………………………. 

3 b. 

 
10) Seřaď následující státy podle a) rozlohy a b) polohy od severu k jihu. 

 
Polsko, Francie, Česká republika, Švédsko, Malta 
 
a) Rozloha: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) Poloha:   …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4 b. 

 
11) Které státy v Evropě spojuje Eurotunel. Jaký je jeho význam? 

 
Státy:       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Význam:  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4 b. 

 
12) Které přírodní zdroje jsou rozhodující a nejvíce využívané pro výrobu elektrické energie ve státech 

severní Evropy? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1 b. 

 

Celkem dosaženo maximálně 61 bodů.  
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Zeměpisná olympiáda 2012 

Kategorie C – okresní kolo 

 

Název a adresa školy: ………………………………………………………………………………………………………… 

Okres:                            ………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení:       ………………………………………………………………………………………………………… 

Třída: …………………………………………………………  Datum: …………………………………………………..…… 

 

 Práce bez atlasu – autorské řešení 
 
1) Do přiložené mapy zakresli a označ příslušnou číslicí: 

 
Moře: 1. Bílé, 2. Jónské, 3. Marmarské 
Řeky: 4. Volha, 5. Dunaj, 6. Rýn 
Pohoří: 7. Alpy, 8. Karpaty, 9. Pyreneje 
Poloostrovy: 10. Jutský, 11. Kola, 12. Peloponéský  

 
Body: za správný zákres 1 bod, max. 12 b. 

12 b. 



 

- 2 - 

 
2)  Vypiš, se kterými státy sousedí evropská část Ruska. 

 
Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán 

 
Body: za správnou odpověď 1 bod, max. 7 b. 

7 b. 

 
3) Které tvrzení je správné (správné podtrhni)? 

 
- poloostrov, na kterém leží Portugalsko, leží převážně na západní polokouli 
- poloostrov, na kterém leží Portugalsko, leží převážně na východní polokouli 
- poloostrov, na kterém leží Portugalsko, leží rovnoměrně rozložený na obou polokoulích 

 
Body: za správnou odpověď 3 body, max. 3 b. 

3 b. 

 
4) Který ostrov(y) náleží k Francii (správnou odpověď podtrhni)? 

 
- Baleáry 
- Sardinie 
- Korsika 
- Liparské ostrovy 

 
Body: za správnou odpověď 1 body, max. 1 b. 

1 b. 

 
5) Vyhledej v textu ukryté názvy západoevropských řek. Napiš název řeky a doplň, kde pramení. 

 
Dostavil se i napřesrok a přinesl dárek. 
Karlo, IRA je zkratka tajné organizace. 
 
Seina – Burgundsko 
Loira – Francouské středohoří 

 
Body: za správnou odpověď 3 body, max. 12 b. 

12 b. 

 
6) Utvoř správné dvojice. 

 
1) Škoda   A) jižní Francie 
2) Man   B) poloostrov 
3) levandule  C) auta 
4) poldery   D) Nizozemsko 
5) Krym   E) ostrov 
 
1C – 2E – 3A – 4D – 5B 

 
Body: za správnou odpověď 2 body, max. 10 b. 

10 b. 
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7) Které mezinárodní organizace sídlí v Bruselu? Správnou odpověď podtrhni. 
 
- OSN 
- Mezinárodní olympijský výbor 
- OPEC 
- EU 
- NAFTA 
- Liga arabských států 
- NATO 
 

Body: za správnou odpověď 1 body, max. 2 b. 

2 b. 

 
8) Jednomu evropskému ostrovu se kromě oficiálního názvu také říká Smaragdový nebo Zelený. Napiš 

název ostrova. 
 
Irsko   
 

Body: za správnou odpověď 2 body, max. 2 b. 

2 b. 

 
9) Který stát severní Evropy je vulkanicky nejaktivnější. Jaká je příčina vulkanismu? Jakou hospodářskou 

činností se převážně zabývají obyvatelé? 
 
Stát – Island 
Příčina – poloha na Středoatlantském hřbetu, rozhraní litosférických desek 
Činnost – rybolov, služby 

 
Body: za správnou odpověď 1 body, max. 3 b. 

3 b. 

 
10) Seřaď následující státy podle a) rozlohy a b) polohy od severu k jihu. 

 
Polsko, Francie, Česká republika, Švédsko, Malta 
 
a) Rozloha: Francie, Švédsko, Polsko, ČR, Malta 
b) Poloha: Švédsko, Polsko, ČR, Francie, Malta 

 
Body: za správnou odpověď 2 body, max. 4 b. 

4 b. 

 
11) Které státy v Evropě spojuje Eurotunel. Jaký je jeho význam? 

 
Státy: Francie, Velká Británie 
Význam: rychlejší přeprava, počasí neomezuje provoz 

 
Body: za správnou odpověď 2 body, max. 4 b. 

4 b. 
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12) Které přírodní zdroje jsou rozhodující a nejvíce využívané pro výrobu elektrické energie ve státech 
severní Evropy? 
 
- vodní toky (hydroelektrárny) 

 
Body: za správnou odpověď 1 body, max. 1 b. 

1 b. 

 

Celkem dosaženo maximálně 61 bodů.  
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Zeměpisná olympiáda 2012 

Kategorie C – okresní kolo 

 

Název a adresa školy: ………………………………………………………………………………………………………… 

Okres:                            ………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení:       ………………………………………………………………………………………………………… 

Třída: …………………………………………………………  Datum: …………………………………………………..…… 

 

 Praktická část 
 
 
Pozorně si přečti následující text. Pokud si myslíš, že jsou v textu chyby, podtrhni část věty, která je podle 
tebe chybná. Pokud bude v textu chybějící slovo (místo bude vytečkováno …………………), doplň chybějící 
slovo 
 
1) Moldavsko je stát, který vznikl po rozpadu SSSR a následně SNS. V současné době je rozdělen na dvě 

části řekou Dněstr, na Moldavsko a Podněsteří (Podněsterskou moldavskou republiku) s hlavním 
městem Tiraspol. V Podněsteří žije asi 11600 obyvatel. Hlavním městem Moldavska je 
…………………........ Před rokem 1940 se tomuto území říkalo Besarábie. Moldavsko není uznáno většinou 
států EU. 

 

7 b. 

 
2) Gibraltar je zámořským územím Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, který leží na jihu 

Iberského poloostrova. Díky své strategické poloze kontroluje Gibraltarskou úžinu (průliv). Gibraltar 
podstoupilo Španělsko Spojenému království Velké Británie a Severního Irska v roce 1713                    
tzv. Utrechtskou smlouvou, která zakončila válku o Španělské koloniální dědictví. Od roku 1830 se 
považuje území Gibraltaru za britskou kolonii. V posledním referendu (2002) většina obyvatelstva 
odmítla připojení ke Španělsku. Na gibraltarské skále se nachází jediná evropská kolonie opic (druh 
magot bezocasý). Území Gibraltaru má dostatek pitné vody (podzemní artézská voda). Ročně navštíví 
Gibraltar asi 7 mil. turistů. Turistika je vedle pěstování bavlníku hlavním ekonomickým zdrojem. 
 

6 b. 

 
3) Farské ostrovy jsou závislé území Dánska s rozsáhlou autonomií. Souostroví má rozlohu přes 1 mil. km2 

a počet obyvatel dosahuje asi 50 tisíc. Souostroví osídlili Vikingové již v 5. století. Hlavním městem je 
…………………………….. Obyvatelé se živí především rybolovem a chovem ovcí. Díky své poloze v Atlantiku 
zde prakticky nefouká vítr a ostrovům se říká Calmové ostrovy. 

 

10 b. 
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4) Normanské ostrovy leží západně od Velké Británie a netvoří jeden administrativně politický celek, ale 
dvě správní oblasti – Jersey a Guernsey. Nejsou součástí Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska, ale jsou dependencí britské koruny. Jejich hlavou je britská královna Alžběta II. Obě 
ostrovní državy mají rozsáhlou autonomii. Mají také status přidruženého člena EU. Žije zde asi 150 tis. 
obyvatel. Toto závislé území britské koruny je známé chovem skotu a pěstováním květin a citrusů. 
Hlavní ekonomické příjmy pocházejí z turistiky, bankovnictví a vývozu uzených kalmárů. 

 

9 b. 

 
5) Azorské ostrovy leží na Středoatlantském hřbetu, a proto jsou sopečného původu. Tvoří zámořské 

autonomní souostrovní území Portugalska. Zajímavostí je, že zde se nachází nejvyšší bod (hora) 
Portugalska s nadmořskou výškou 2 351 m. Zdejší subtropické klima svědčí pěstování citrusů, ananasu 
a vinné révě. Díky své příslušnosti k Portugalsku, jsou Azory uváděny jako jediné místo na území 
Evropy, kde se pěstuje čaj. Turisté, kteří přijíždějí na Azory obdivovat bílé písčité pláže, jsou navíc 
uchváceny krásou zdejších krasových jeskyní. 

 

6 b. 

 
6) Republika Kosovo je nezávislý stát Balkánského poloostrova. V roce 2008 vyhlásila Republika Kosovo 

nezávislost na Srbsku, jehož byla nedílnou součástí. Tato jednostranná akce rozdělila evropské státy do 
dvou táborů: jeden tábor nově vzniklou republiku uznal (např. Německo, Francie, Velká Británie, Česká 
republika) a druhý tábor Republiku Kosovo neuznal (např. Rusko, Slovensko, Ukrajina, Španělsko, 
Řecko). Hospodářsky je Republika Kosovo vyspělým a silným státem. Hlavní složkou ekonomiky je 
zemědělství a turistika. Oficiálním platidlem je euro, protože Republika Kosovo je členem eurozóny. 

 

9 b. 

 

Maximálně dosaženo 47 b.  
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Zeměpisná olympiáda 2012 

Kategorie C – okresní kolo 

 

Název a adresa školy: ………………………………………………………………………………………………………… 

Okres:                            ………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení:       ………………………………………………………………………………………………………… 

Třída: …………………………………………………………  Datum: …………………………………………………..…… 

 

 Praktická část – autorské řešení 
 
 
Pozorně si přečti následující text. Pokud si myslíš, že jsou v textu chyby, podtrhni část věty, která je podle 
tebe chybná. Pokud bude v textu chybějící slovo (místo bude vytečkováno …………………), doplň chybějící 
slovo 
 
1) Moldavsko je stát, který vznikl po rozpadu SSSR a následně SNS. V současné době je rozdělen na dvě 

části řekou Dněstr, na Moldavsko a Podněsteří (Podněsterskou moldavskou republiku) s hlavním 
městem Tiraspol. V Podněsteří žije asi 11600 obyvatel (správně 600 tis.). Hlavním městem Moldavska 
je Kišiněv. Před rokem 1940 se tomuto území říkalo Besarábie. Moldavsko není uznáno většinou států 
EU. 

 
Body: správně hl. město 1 bod, správně podtržené chybné informace 3 b., max. 7 b. Za chybně podtržené 
informace odečíst půl bodu. Pokud řešitel dosáhne mínusových bodů - hodnotit nulou. 

7 b. 

 
2) Gibraltar je zámořským územím Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, který leží na jihu 

Iberského poloostrova. Díky své strategické poloze kontroluje Gibraltarskou úžinu (průliv). Gibraltar 
podstoupilo Španělsko Spojenému království Velké Británie a Severního Irska v roce 1713                    
tzv. Utrechtskou smlouvou, která zakončila válku o Španělské koloniální dědictví. Od roku 1830 se 
považuje území Gibraltaru za britskou kolonii. V posledním referendu (2002) většina obyvatelstva 
odmítla připojení ke Španělsku. Na gibraltarské skále se nachází jediná evropská kolonie opic (druh 
magot bezocasý). Území Gibraltaru má dostatek pitné vody (podzemní artézská voda). Ročně 
navštíví Gibraltar asi 7 mil. turistů. Turistika je vedle pěstování bavlníku hlavním ekonomickým 
zdrojem. 
 

Body: správně podtržené chybné informace 3 b., max. 6 b.  Za chybně podtržené informace odečíst půl 
bodu. Pokud řešitel dosáhne mínusových bodů - hodnotit nulou. 

6 b. 

 
3) Farské ostrovy jsou závislé území Dánska s rozsáhlou autonomií. Souostroví má rozlohu přes 1 mil. km2 

(správně 1396 km2) a počet obyvatel dosahuje asi 50 tisíc. Souostroví osídlili Vikingové již v 5. století 
(správně v 11. stol.). Hlavním městem je Tórshavn. Obyvatelé se živí především rybolovem a chovem 
ovcí. Díky své poloze v Atlantiku zde prakticky nefouká vítr a ostrovům se říká Calmové ostrovy. 
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Body: správně hl. město 1 bod, správně podtržené chybné informace 3 b., max. 10 b. Za chybně podtržené 
informace odečíst půl bodu. Pokud řešitel dosáhne mínusových bodů - hodnotit nulou. 

10 b. 

 
4) Normanské ostrovy leží západně (správně jižně) od Velké Británie a netvoří jeden administrativně 

politický celek, ale dvě správní oblasti – Jersey a Guernsey. Nejsou součástí Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska, ale jsou dependencí britské koruny. Jejich hlavou je britská královna Alžběta 
II. Obě ostrovní državy mají rozsáhlou autonomii. Mají také status přidruženého člena EU. Žije zde asi 
150 tis. obyvatel. Toto závislé území britské koruny je známé chovem skotu a pěstováním květin            
a citrusů. Hlavní ekonomické příjmy pocházejí z turistiky, bankovnictví a vývozu uzených kalmárů. 

 
Body: správně podtržené chybné informace 3 b., max. 9 b.  za chybně podtržené informace odečíst půl 
bodu. Pokud řešitel dosáhne mínusových bodů - hodnotit nulou. 

9 b. 

 
5) Azorské ostrovy leží na Středoatlantském hřbetu, a proto jsou sopečného původu. Tvoří zámořské 

autonomní souostrovní území Portugalska. Zajímavostí je, že zde se nachází nejvyšší bod (hora) 
Portugalska s nadmořskou výškou 2 351 m. Zdejší subtropické klima svědčí pěstování citrusů, ananasu 
a vinné révě. Díky své příslušnosti k Portugalsku, jsou Azory uváděny jako jediné místo na území 
Evropy, kde se pěstuje čaj. Turisté, kteří přijíždějí na Azory obdivovat bílé písčité pláže, jsou navíc 
uchváceny krásou zdejších krasových jeskyní. 

 
Body: správně podtržené chybné informace 3 b., max. 6 b.  Za chybně podtržené informace odečíst půl 
bodu. Pokud řešitel dosáhne mínusových bodů - hodnotit nulou. 

6 b. 

 
6) Republika Kosovo je nezávislý stát Balkánského poloostrova. V roce 2008 vyhlásila Republika Kosovo 

nezávislost na Srbsku, jehož byla nedílnou součástí. Tato jednostranná akce rozdělila evropské státy do 
dvou táborů: jeden tábor nově vzniklou republiku uznal (např. Německo, Francie, Velká Británie, Česká 
republika) a druhý tábor Republiku Kosovo neuznal (např. Rusko, Slovensko, Ukrajina, Španělsko, 
Řecko). Hospodářsky je Republika Kosovo vyspělým a silným státem. Hlavní složkou ekonomiky je 
zemědělství a turistika. Oficiálním platidlem je euro, protože Republika Kosovo je členem eurozóny. 

 
Body: správně podtržené chybné informace 3 b., max. 9 b.  Za chybně podtržené informace odečíst půl 
bodu. Pokud řešitel dosáhne mínusových bodů - hodnotit nulou. 

9 b. 

 

Maximálně dosaženo 47 b.  


