
Zlatíčka, 

slíbila jsem vám závěrečný test. Některé ale čekají zkoušky na střední školu, takže jsem se rozhodla, 

že mi řešení testu stačí ve čtvrtek 11. 6. Ti, kdo mi poslali všechny listy a dodají test, splní vše. 

Držím palce u přijímaček. Havl 

Závěrečný test   zeměpis  9.třída  ………………………………………… 

1) Rozloha ČR je ……………….km², počet obyvatel je ……………….. Vzdušná vzdálenost východ – 

západ je asi …………….km, sever – jih asi ………………..km. 

2) Na kolik krajů je rozdělena Česká republika? ……………………………………. 

3) Srovnej kraje podle a) rozlohy a podle b) počtu obyvatel od nejmenšího (nejméně početného) 

a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) V kterých krajích se nacházejí nejúrodnější oblasti? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Který kraj proslul pěstováním vína?............................................................................................. 

6) Kde se nachází nejrozsáhlejší chmelnice?.................................................................................... 

7) Který kraj disponuje největšími zásobami černého uhlí?............................................................. 

8) Jmenuj dvě jaderné elektrárny na území ČR a v kterých krajích se nacházejí? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9) Která průmyslová odvětví se nejčastěji nacházejí v ČR? 

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

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

10) Na území ČR jsou vyhlášeny 4 národní parky, které? 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11) Utvoř dvojice českých nej 

A. největší hora    Karlovy Vary 

B. největší přehradní nádrž  Milešovka 

C. přehrada s největším objemem  Vltava 

D. nejznámější lázně   Lipno 

E. nejdelší řeka    Orlík 

F. nejdeštivější místo   Macocha 

G. nejznámější propast   KRNAP 

H. nejstarší národní park   Bílý potok (Jizerské hory) 

I. nejúrodnější půda   dolní Poohří 

J. nejsušší oblast    černozem 

K. největší krasové území   České Švýcarsko 

L. největší jezero    Moravský kras 

M. největší rybník    Sněžka 

N. největší hora    Rožumberk 

O. nejmladší národní park   Černé jezero 



12) Pardubice, Štramberk a Loštice vynikají výrobou netradičních potravin. O které potraviny se 

jedná? 

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

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

13) Kolik našich památek se nachází na seznamu kulturního dědictví UNESCO?............................ 

14) Pod kterou mezinárodní organizaci spadá UNESCO?................................................................. 

15) Ve kterém kraji je nejrozsáhlejší rybnikářská oblast?............................................................ 

16) Jak se jmenuje nejhlubší zatopená propast světa a ve kterém kraji se nachází? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

17) Kde najdete Schwarzenberskou plavební stoku (1789 – 1822), která u obce Jelení prochází 

tunelem a patří k památným objektům?................................................................................. 

18) Kde se nachází mohutný skalní most Pravčická brána, který je považovaný za nejkrásnější 

v Evropě?.................................................................................................................................. 

19) O které město se jedná? Leží v západních Čechách v nadmořské výšce 672 m, má 2 700 

obyvatel. Jsou zde silné radioaktivní prameny. V roce 1520 se zde razily tolary a těžilo se zde 

stříbro. Roku 1896 zjistil H. Becquerel radioaktivitu zdejší uranové rudy a v roce 1903 z ní 

manželé Curieovi izolovali radium. 

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

20) Nejznámější románskou stavbou je rotunda sv. Jiří, která pochází z poloviny 11.století. 

Najdeme ji na hoře, ze které pochází i jeden ze základních kamenů Národního divadla. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


