
Přírodní podmínky Evropy – tematické okruhy k opakování 
 

1. Postavení Evropy ve světě (str. 10 – 11) - konkrétní vliv kulturní, historický, 

ekonomický…, popis hranic Evropy a Asie+ krajní body světadílu. 

2. Vývoj historické mapy Evropy (str. 12 – 13) 

3. Evropské rozvojové osy (str. 15) - vysvětlení pojmu, vymezení, význam. 

4. V čem se Evropa liší od ostatních světadílů, v čem je jedinečná (str. 14 – 15). 

5. Geologický vývoj Evropy (str. 16 – 17) – nejstarší a nejmladší části, sopečné oblasti. 

6. Podnebí (str. 18) – klimatičtí činitelé (co ovlivňuje klima Evropy), klimatická pásma a 

jejich charakteristika, rozbor klimadiagramů (http://www.klimadiagramme.de). 

7. Vodstvo (str. 19) – co ovlivňuje velikost a rozložení říční sítě, rozbor grafů režimů odtoku 

– typy, využití řek, jezera. 

8. Fauna a flóra (str. 20) – činitelé ovlivňující rozmístění, souvislost s podnebnými pásy, 

charakteristik vegetačních pásů. 

9. Přírodní zdroje v Evropě (str. 26) – výčet přírodní zdrojů, posouzení jejich dostatečnosti 

a rozmístění v Evropě, vliv člověka. 

10. Ochrana krajiny a přírody (str. 27) – historie ochrany a její význam, vysvětlení principu 

udržitelného rozvoje. 
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