
Geografia 7.ročník     od 4.5.2020 do 15.5.2020 

Téma:  JUŽNÁ EURÓPA – ŠPANIELSKO,  PORTUGALSKO 

Španielsko – hlavné mesto: Madrid 

Rozloha:10 krát väčšie ako Slovensko, 46 miliónov obyvateľov, hustota nižšia ako u nás, podiel 

mestského obyvateľstva a dĺžka života trochu vyššia ako v SR,  viac národností – Katalánci, Baskovia, 

prevažne katolíci, konštitučná monarchia 

Poloha: Pyrenejský polostrov/ Iberský/, súostrovie Baleáry – Malorca, Menorca, Ibiza, 

Kanárskeostrovy 

Susedí: Portugalsko, Francúzsko, obmýva  ho Stredozemné a Baleárske more, Atlantický oceán, 

Biskajský záliv, Gibraltársky prieliv 

Povrch: hornatý – pohoria – náhorná plošina Meseta, Kantabrijské vrchy, Iberské vrchy, Kastílske 

vrchy, Sierra Morena, Andalúzske vrchy, Pyreneje, Andalúzska nížina 

Podnebie:  subtropické – mierne zimy a horúce suché letá, zrážok ubúda smerom na juh a do 

vnútrozemia 

Vodstvo: rieky Duero, Tajo, Guadiana, Ebro 

Nerastné bohatstvo: ortuť, pyrit,železná ruda 

Pestujú: pomaranče, mandarínky, vinič, olivy, tabak, zelenina a ovocie, dub korkový 

Výroba: autá SEAT, poľnohospodárske výrobky 

Cestovný ruch – veľký význam dovolenky pri mori, pamiatky/ Sagrada Familia/,futbal, býčie zápasy 

Mestá: Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Malaga 

Portugalsko :hlavné mesto Lisabon ,rozlohou aj počtom obyvateľov 2 krát väčšie ako Slovensko 

hustota a podiel mestského obyvateľstva približne ako u nás  

Susedí: Španielsko, obmýva ho Atlantický oceán, patrí mu ostrov Madeira a Azorské ostrovy 

Povrch: oveľa viac nížinatý. Podnebie: viac zrážok 

Pestujú plodiny ako v Španielsku, dôležitý rybolov, priemysel strojársky, chemický a hutnický 

z dovážaných surovín, pútnické miesto – Fatima, prístav – Porto 

Úloha: Podľa indícií doplň názvy španielskych miest: 

Mesto na východnom pobreží dejisko býčích zápasov:  _A  _ _N _ A 

Portugalské mesto známe značkovým vínom:  _ O _ _ O 

Pútnické mesto v Portugalsku:  _ A _ I _ A 

Hlavné mesto Katalánska s chrámom Sagrada Familia:  B _ _ C _ L _ _ A 



 

 

 

 

 

Téma: TALIANSKO A GRÉCKO 

Taliansko – hlavné mesto Rím – centrum katolíckej cirkvi 

Rozlohou 6 krát  a počtom ľudí 11 krát väščšie ako Slovensko, hustota osídlenia 2 krát vyššia ako 

u nás – nerovnomerná – sever husto a stred a juh Talianska riedko os,ídlený, dĺžka života a podiel  

mestského obyvateľstva vyšší ako u nás 

Poloha:  Apeninský polostrov, ostrovy Sicília a Sardínia, sopečné Lipárske ostrov 

Susedia:  Francúzsko, Švajčiarsko, ,Rakúsko a Slovinsko, obmýva ho Ligúrske, Tyrhenské, 

Stredozemné, Iónske a Jadranské more, Benátsky a Janovský záliv, Sicílsky, Maltský, Messinský, 

Bonifácky,  Korzick a Otrantskýý prieliv 

Povrch : prevažne hornatý – Apeniny, na severe Alpy, úrodná Pádska nížina 

Podnebie: subtropické,v Pádskej nížine viac zrážok 

Vodstvo: rieky Pád, Tiber, Arno, v Alpách veľa jazier – Gardské, Comské jazero 

Nerastné bohatstvo: mramor, síra, soli, ostatné dovážajú 

Pestujú: kukurica ,pšenica, ryža, cukrová repa, zelenina v Pádskej nížine, vinič, olivovník, pomaranče 

v strednom Taliansku, ovocie – jablká pod Alpami 

Chov:  hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané 

Priemysel: hutnícky, strojársky – autá FIAT, petrochemický ,elektrotechnický – Turín, Miláno 

potravinársky, odevný, obuvnícky – módne prehliadky – Miláno, na juhu Neapol a Palermo na Sicílii 

Cestovný ruch:  pamiatky – Rím, Florencia, Benátky, Pisa, Bologna,   dovolenkové destinácie  - 

Bibione,  lyžiarske strediská 

 

Grécko – hlavné mesto Atény 

Rozloha – 2,5 krát väčšie ako SR, 2 krát viac obyvateľov, hustota nižšia ako u nás, podiel ľudí 

v mestách  trochu vyšší, zdravšie stravovanie  a vyššia dĺžka života 

Poloha: juh Balkánskeho polostrova, Peloponézsky polostrov,  a pol. Chalkidiky, množstvo ostrovov  

v Jadranskom, Krétskom, Egejskom a Tráckom mori – Kréta, Korfu, Thásos 



Susedí: Albánsko, Macedónsko, Bulharsko, Turecko 

Povrch: hornatý – pohorie Pindos . s vrchom Olymp 

Podnebie:  subtropické, zrážok ubúda  smerom na východ 

Vodstvo:  rieky Marica a Vardar 

Nerastné suroviny nemá – dováža, pestuje citrusy, vinič, olivy, tabak, chov oviec, kôz, význam 

námorná doprava,cestovný ruch – pamiatky a dovolenky pri mori 

 

Miništáty: cirkevný štát Vatikán, ostrovný štát Malta, San Marino na území Talianska 

 

Úlohy:  

Urči, v ktorej časti Talianska sa nachádzajú mestá a čím sú známe:  

Pisa                                                          Palermo 

Florencia                                                 Miláno 

Neapol                                                     Pompeje 

 

V prešmyčke sú ukryté názvy 3 gréckych pamiatok: 

THE – SKLE – LA – A – PI – PO – NON – A – ON – PAR - PO 

 

 


