
Česká republika 

Základní informace a poloha 

 Název: 

 Rozloha: 

 Počet obyvatel: 

 Hustota osídlení: 

 Hlavní město:  

 Státní zřízení:  

 Hlava státu:  

 Správní členění: 

 Jazyky:  

 Měna:  

 Státní symboly:  

 HDP: 

 Poloha: 

o geografická: 

o podnebná: 

o hydrologická: 

o geopolitická: 

o dopravní: 

 sousední státy + délky hranic: 

o   

o   

o   

o   
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1. Ze zadaných pojmů vytvoř časovou osu historického vývoje: 

a. Letopočet: r. 630, 9. století, 10. - 13. století, 14. století, 1526-1918, 28. 

říjen 1918 - 30. září 1938, 1939 – 1945, 1945 – 1992, 1. leden 1993 

b. Říše (změna státního útvaru):, země Koruny české, habsburská říše, První 

republika, Sámova říše, Protektorát Čechy a Morava, Československý stát, 

Velká Morava, přemyslovský stát - České království, Česká republika 

c. Související pojem: Lucemburkové, největší rozmach území – Přemysl 

Otakar II. a Zlatá bula sicilská, Staré Město, první územní útvar na území 

ČR, Rakousko-Uhersko,  mnichovská dohoda a následná německá okupace, 

komunistický totalita a „sametová revoluce“, T.G.M., vznik samostatné ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Napiš 2 státy, které vznikly nebo se rozpadly na počátku 90. let 

 

3. Napiš dva klady a dva zápory rozpadu Československa 
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Česká republika je tvořena dvěma celky: 

 ………………………………………………….. – vývoj od prvohor 

 ………………………………………………….. – vývoj od třetihor 

Prvohory  

 Co to je Barrandien, podle koho se to jmenuje, co zde bylo 

v prvohorách: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 Probíhalo vrásnění …………………………………………………….. (název) 

 Vznikala následující energetická surovina:……………………………… 

Druhohory – pokles středních a východních Čech (Česká tabule) a bylo zde moře 

 (jaká hornina zde vznikla?)……………………………………………………. 

Třetihory – v důsledku …………………………… (název) vrásnění se rozlámala kůra 

 vyzdvižení okrajových pohoří (znovu) 

 vznik sopek (kde?) ………………………………………………………. 

 z jezerních usazenin vznikla následující energetická surovina: 

………………………………………………… 

Čtvrtohory – tvorba dnešní krajiny 

 tvorba říční sítě 

 střídání dob ledových a meziledových 

 vznik dnešních ledovcových jezer (příklady: 

…………………………………….) 

 Vzniká energetická surovina: ………………………………………………….. 

 


