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Zadané učivo ke dni 2.6. 
 
Dnes začneme Karlovarským krajem - nejdříve vám zasílám mapku kraje, máte zde 3 
úkoly - na základě učebnice (strana 52) a internetu doplňte.  
 
Dále vám posílám prezentaci k tématu - Karlovarský kraj. Údaje co se týká informací 
o přírodních podmínkách, které nebudete mít v přiloženém pracovním listě si do 
sešitu doplňte z prezentace.  
 
Dále se prezentace týká oblasti  - sídla, hospodářství, zajímavosti. Prosím také  o 
stručný zápis do sešitu. 
 
Omlouvám se, ale dneska toho máte trošku více, je to z toho důvodu, že vám chci na 
pátek - 5.6. nachystat ještě poslední test, abyste mohli získat ještě alespoň jednu 
(určitě hezkou) známku na koncové hodnocení. Během příštího týdne už 
pravděpodobně budete nějakým způsobem odevzdávat učebnice, tak abychom to 
všechno stihli.  
 
Co se týká testu - bylo by to na následující látku - kraje: 
Jihočeský,Plzeňský,Karlovarský.  
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Karlovarský kraj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pracuj s mapkou v učebnici - strana 52 

a) Popiš polohu Karlovarského kraje, se kterými kraji sousedí? 

 

b) V Karlovarském kraji leží nejzápadnější obec ČR, zjisti její název. 

 

2. Doplň následující věty: 
Při hranicích s Německem se nachází nejvyšší pohoří Karlovarského kraje  
..................……………………... Nejvyšším vrcholem je .......…………………............ . 
Z Plzeňského kraje podél státních hranic zasahuje na území kraje ....……………........ .  
Nejrozsáhlejší vrchovinou je  S..................………...... . 
Sopečného původu jsou D...........…………....... . 
Hlavním vodním tokem je řeka .......…………............... . 
Významnými vodními nádržemi jsou J.................... a Ž……………….. . 

 

 

3. Přiřaď k číslům na mapě názvy měst. Tři z nich tvoří tzv. „lázeňský 
trojúhelník“. Která z nich to jsou a co se zde léčí? (vyhledej na internetu) 

1 - ……………………… - ………………………………………………………………….. 

2 - ……………………… - ………………………………………………………………….. 

3 - ……………………… - ………………………………………………………………….. 

4 - ……………………... - …………………………………………………………………… 

5 - ……………………... - …………………………………………………………………… 

 


