
Úkol: Přepište si zápis nebo jej vytiskněte a nalepte do sešitu.  
 

Rozdělení Evropy 

Západní Evropa - modrá - Velká Británie, Irsko, Francie a země Beneluxu – 

Belgie, Lucembursko, Nizozemsko a malé státy Andorra, Monako. 

Střední Evropa - zelená - Česká republika, Slovensko, Rakousko, Polsko, 

Německo, Maďarsko, Švýcarsko a malé Lichtenštejnsko. 

Východní Evropa - růžová - Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko.  

Jihovýchodní Evropa (Balkánský pol.) - fialová - Slovinsko, Albánie, Makedonie, 

Bulharsko, Černá hora, Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko 

(Kosovo – některými státy není uznáno za suverénní stát – je součástí Srbska). 

Severní Evropa - světle modrá - Skandinávské státy – Norsko, Švédsko a Finsko; 

Dánsko, ostrovní stát Island a pobaltské republiky – Litva, Lotyšsko a Estonsko. 

Jižní Evropa - oranžová - Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko, ostrov Malta a 

malé státy Vatikán a San Marino. 
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Obyvatelstvo Evropy 

V Evropě žije asi 730 milionů obyvatel, což je asi 1/10 obyvatel světa, má velmi 

vysokou hustotu zalidnění, a to zvláště ve městech, kde je soustředěna většina 

obyvatel. Nejlidnatější zemí Evropy je Rusko.  Další velmi lidnaté státy jsou 

Německo, Francie, Velká Británie, Itálie… Nejřidčeji osídlené jsou chladné 

skandinávské země a Island. 

ČR patří s 10 miliony obyvateli mezi středně zalidněné státy.  

Obyvatele Evropy tvoří především národy slovanské - Poláci, Rusové, Češi, 

Slováci, Ukrajinci, Bulhaři, Chorvati…; dále germánské - Němci, Rakušané, 

Norové, Švédové, Angličané, Holanďané…; románské - Francouzi, Španělé, 

Italové, Rumuni, Portugalci, Valoni…; ugrofinské - Finové, Maďaři, Estonci; 

Řekové a další národy. V Evropě, zvláště v západní, žije i velmi mnoho obyvatel 

jiných národů z jiných světadílů, tyto nazýváme jako imigranty. 

V Evropě z náboženství převládá především křesťanství, na jihu Evropy na 

Balkáně je běžný i islám. V Evropě je i mnoho nevěřících – v ČR více než 

polovina obyvatelstva.   
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Hospodářství Evropy 

Evropa patří k hospodářsky nejvyspělejším oblastem planety. Největší 

evropskou ekonomiku má Německo, následované Francií a Velkou Británií…  

Nejdůležitější pro hospodářství Evropy je průmysl, který zde vznikl, a proto zde 

má dlouhou tradici. Nejrozvinutějším průmyslovým odvětvím je strojírenství a 

to hlavně automobilový průmysl (Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes, Opel, 

Renault, Citroën, Škoda…). Důležitý je také průmysl chemický, hutnický, a to 

hlavně v oblastech, kde se těží uhlí, železné a jiné rudy.  Obrovská naleziště 

ropy a zemního plynu jsou v oblasti severního moře.  Nerostné suroviny jsou 

však na Evropské souši již téměř vyčerpány.  

Na zemědělství je navázán průmysl potravinářský, v přímořských oblastech je 

důležitý rybolov. 

Zemědělství je v Evropě velmi intenzivní a velká část rozlohy Evropy tvoří 

zemědělská půda – orná půda polí, pastviny, sady, vinice, chmelnice aj. 

Nejkvalitnější orná půda je v nížinách, pěstují se zde hlavně obiloviny - pšenice, 

ječmen, žito… dále cukrová řepa, zelenina, luštěniny aj. V nejteplejších 

oblastech Evropy je zemědělství velmi důležité – daří se zde teplomilným 

plodům, olivám, citrusům, vinné révě aj. Živočišná výroba v Evropě je také velmi 

rozšířená, a proto velká část pěstovaných plodin slouží i jako krmivo pro 

dobytek a pro další zpracování. Nejčastěji chovanými zvířaty jsou krávy, 

prasata, ovce a drůbež.   

Velmi důležitá je oblast služeb a finančnictví, a to zvláště v nejrozvinutějších 

částech Evropy. Zvláště pro jižní přímořské oblasti je důležitým odvětvím 

cestovní průmysl, významný je také ve městech a oblastech, které jsou bohaté 

na historické a přírodní památky a v oblastech se sportovním (horská lyžařská a 

turistická centra) a kulturním vyžitím. 

V Evropě jsou rozvinuty všechny druhy dopravy. 

Hospodářství ČR tradičně patří k rozvinutějším a nerovnost mezi lidmi patří k 

nejnižším v Evropě, s tím souvisí i to, že v ČR je nejmenší míra chudoby v celé 

Evropě, je zde také relativně nízká míra nezaměstnanosti. Hospodářství ČR je 

postaveno na průmyslu, ČR je silně exportní ekonomikou (produkce se vyváží 

do zahraničí).  
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Úkol:  

Vypiš Evropské země, které NEJSOU součástí EU: 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



Úkol: Vybarvi alespoň ty největší státy Asie různými barvami. U států s největší 
rozlohou do nich vepiš jejich jména a v místech, kde je jejich hlavní město, 
udělej červený puntík a napiš k němu název hlavního města. Pracuj s atlasem. 
 

Politická mapa Evropy 

 

 


