
ZEMĚPIS 7.A,B,C,D (16.3. – 27.3.2020) 

Zopakovat si probranou látku za posledních čtrnáct dní. 7.A a 7.B – pracují 

na zadaných referátech. 

Přepsat následující text jako poznámky do sešitu. 

Evropa 

Poloha Evropy 

- celá se nachází na severní polokouli 

- velká část na východní polokouli 

- a zbytek na západní polokouli 

 

Krajní body pevninské Evropy: 

S – mys Nordkinn 
J – mys Marroqui 
Z – mys Roca 
V – úpatí Polárního Uralu 
 

Rozloha Evropy 

Rozloha Evropy činí 10,5 mil. km² = 7 % světové souše. 

Je to druhý nejmenší světadíl po Austrálii a Oceánii. 

Evropa má: nejčlenitější pobřeží 

  nejnižší průměrnou nadmořskou výšku (290 m n.m.) 

  největší hustotu zalidnění 

 

Podnebí Evropy 

Je výrazně ovlivňováno třemi faktory: 

 1) západní proudění vzduchu 

 2) Golfský proud 

 3) Atlantský oceán 



Evropu můžeme rozdělit do tří podnebných oblastí podle polohy k Atlantiku: 

 1) Oceánská (Západ – velké množství srážek, malé výkyvy teplot) 

 2) Přechodná (Střed – průměrné množství srážek) 

 3) Kontinentální (Východ – malé množství srážek, velké výkyvy teplot) 

 

Povrch Evropy 

Většinu území zaujímají nížiny (60 %). 

Nejstarší část Evropy je Východoevropská rovina s nejnižším místem Evropy 

v proláklině Kaspické nížiny (−28 m). 

Skandinávské pohoří je kaledonského = prvohorního stáří. Ledovce zde 

vyhloubily typické fjordy. Ledovec poznamenal i Severoněmeckou a 

Středopolskou nížinu a Finskou jezerní plošinu. 

Hercynské vrásnění (mladší prvohory) vytvořilo Středoněmeckou vysočinu, 

Český masív a Francouzské středohoří. 

Během třetihorního alpínského vrásnění došlo k vytvoření Alp, Karpat, 

Dinárských hor, Pyrenejí a Apenin. 

V jižní Evropě se setkáváme i s vulkanismem a zemětřesením. Na Sicílii se tyčí 

i nejvyšší činná sopka Evropy Etna (3340 m). Dalšími vulkány jsou Stromboli 

a Vesuv. 

 

Úkoly 

1_Najděte v atlase nebo na internetu následující pohoří + nejvyšší vrchol a 

dvojice zapište do sešitu. 

1) Skandinávské pohoří -  

2) Grampiany (VB) - 

3) Sierra Nevada - 

4) Pyreneje - 

5) Alpy - 

6) Francouzské středohoří - 



7) Apeniny - 

8) Dinárské hory - 

9) Pindos - 

10) Karpaty -  

11) Ural -  

 

2_Najděte v atlase nebo na internetu následující nížiny a zapište je do sešitu. 

1) Francouzská 

2) Severoněmecká 

3) Středopolské 

4) Baltská 

5) Východoevropská rovina 

6) Kaspická (nejnižší bod Evropy) 

7) Velká – uherská  

8) Rumunská 

9) Pádská 

10) Finská jezerní plošina 

 

3_Podle následující mapy přiřaďte k číslům poloostrovy a zapište do sešitu. 
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