DUM - VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL
Procvičovací test č. 26: ČR - přehled
1. Ú V O D .
Číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.1276
Číslo šablony: V / 2
Základní údaje o vzdělávacím materiálu (dále jen „VM“):
1. Autor VM:

Václav Žitný, PaedDr., ZŠ a MŠ Štěkeň

2. Období vypracování VM:

červen – říjen 2011

3. Ročník, pro který je VM určen: 8.
4. a) vzdělávací oblast:
Člověk a příroda (dle RVP)
b) vzdělávací obor:
zeměpis
c) tematický okruh:
Česká republika
d) téma:
Základní přehled a zeměpisná NEJ5. Metodická anotace.
Charakter VM: procvičovací test – pracovní list.
Jakýkoli test lze používat buď přímo ve výuce zeměpisu, např. vždy po ukončení tématického celku, ale také v hodinách přírodopisu (řada testů je prakticky envi/ekologických),
event. informatiky nebo např. ve školní družině etc.
- Každý test buď nabízí 4 alternativy odpovědí (a-b-c-d) nebo vyžaduje přímou odpověď.
- Test obsahuje vždy jednotný počet otázek, tedy 10 – tím je usnadněna škála řešení; např.
při 6 správných odpovědích si žák připisuje 60%.
- Právě 60 % doporučuji jako „průchozí“ výsledek, tedy (minimální) úspěšnost.
- Na závěr každého testu je připojeno řešení.

2. Zeměpis: procvičovací test – pracovní list č.26
Ročník:
Tématický oddíl:

8.
Č e s k á republika

Název testu – téma:
Průřezové téma dle RVP:
Stupeň obtížnosti testu:

ČR - přehled a zeměpisná NEJOSV – VDO – EGS – MV – EV
Méně náročný – středně náročný - náročný

Zadání testu - doplň správnou odpověď:
1. Rozlohou asi …… tisíc km 2 se řadí Česká republika mezi středně velké státy Evropy.
2. Praha je nejen hlavním městem ČR a „Matkou měst“ („Mater urbium“), ale i 14. ……
3. Nejdelší naší řekou (433 km) je „Matka českých řek“ - ……
4. Se 489 ha je králem českých rybníků jihočeský ……, nesoucí jméno slavného rodu.
5. Největší (18,5 ha) a zároveň nejhlubší (téměř 40 m) …… jezero nalezneme na Šumavě.
6. Nejvyšší českou horou není Blaník, Boubín či Říp, nýbrž krkonošská …… (1.602 m).
7. Absolutně nejvyšší bod ČR (1491 + 162 m ) je špička vysílače na hoře …… v Jeseníkách.
8. Naopak nejnižší bod nalezneme – logicky – na řece …… u Hřenska (pouze 115 m n. m.).
9. Naší největší přehradní nádrží (4.870 ha) se stalo …… v jihočeské části Šumavy.
10. Geometrický střed Evropy byl vytýčen východně od Č. Budějovic, u města ……
Moje řešení:
Otázka č.:
1
2
3
4
5

Otázka č.:
6
7
8
9
10

3. Správné řešení:
Otázka č.:
1
2
3
4
5

79
krajem
Vltava
Rožmberk
Černé

Každá správná odpověď = 10 %
Test jsem tedy zvládl(a) na …… %
Poznámka: minimální úspěšnost činí 60 %.

Otázka č.:
6
7
8
9
10

Sněžka
Praděd
Labi
Lipno
Lišov

