DUM - VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL
Procvičovací test č. 24: Evropa
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: 7.
4. a) vzdělávací oblast:
Člověk a příroda (dle RVP)
b) vzdělávací obor:
zeměpis
c) tematický okruh:
Regionální zeměpis světa
d) téma:
Evropa – ministáty a jejich „maxizajímavosti“
5. 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.24
Ročník:
Tématický oddíl:

7.
Regionální zeměpis světa

Název testu – téma:

Evropa
- ministáty a jejich „maxizajímavosti“
OSV – VDO – EGS – MV – EV
Méně náročný – středně náročný - náročný

Průřezové téma dle RVP:
Stupeň obtížnosti testu:
Zadání testu - doplň správnou odpověď:

1. V nejmenším státě světa, VATIKÁNU (asi 800 obyvatel), sídlí známá osobnost - ……
2. Knížectví ANDORRA, kde se mluví španělsky a francouzsky, leží na …… poloostrově.
3. V knížectví MONAKU velice prosperují také kasína, nejvíce ve čtvrti ……
4. SAN MARINO – je republika, jejíž národní důchod tvoří také příjem z poštovních ……
5. LICHTENŠTEJNSKO, knížectví sevřené Alpami, má celní a měnovou unii se ……
6. LUCEMBURSKO je součástí unie (trojstátí) nesoucí název ze 3 slabik - ……
7. Hlavní město LOTYŠSKA, Riga, svou architekturou velice připomíná českou ……
8. Nejnovější stát Evropy, KOSOVO, vznikl r. 2008 oddělením od republiky ……
9. Je možná překvapením, že v MAKEDONII se hovoří jazykem, který je svým typem …..
10. MALTA (maltézský, johanitský rytířský řád) má spojitost s městem v Pootaví - ……
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

papež
Pyrenejském
Monte Carlo
známek
Švýcarskem

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

Otázka č.:
6
7
8
9
10

BENELUX
Prahu
Srbsko
(jiho)slovanský
Strakonice

