
Milí deváťáci, 

Zdravím vás a věřím, že jste všichni zdraví a dobře se vám daří.                              

Minulý týden jste měli vypracovat otázky týkající se životního 

prostředí a cestovního ruchu. Ne všichni to splnili, takže prosím 

opozdilce, pokud mají tu možnost, aby to napravili. Jak jsem psala, 

stačí zpracované otázky ofotit na mobil a poslat na můj email.                                                                                                   

Teď k tomuto týdnu. V pracovním listu č.1 máte takový malý test, 

který se týká probraného světového hospodářství. To jsme probírali 

ještě ve škole. Zkuste se podívat do školního sešitu a zopakovat si 

světové firmy apod.                                                                                              

Ve 2. pracovním listu máte 2 tabulky k doplnění. Týká se to 

všeobecného přehledu, který by jste na konci 9. ročníku měli mít. 

Takže doufám, že to v pohodě zvládnete. Oba dva listy mi opět 

pošlete na moji emailovou adresu horutova@zsstjicin.cz.                                                                                                                                   

A také se s vámi opět ráda spojím přes již známý odkaz ve středu od 

11.00 – 11.30 hod. Poprvé jsme to vyzkoušeli minulý týden a myslím, 

že to bylo fajn a můžeme v tom pokračovat.  

Mějte se hezky. 

Kateřina Horutová 
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Pracovní list č.1 – test hospodářství 

1. Napiš výrobek či průmysl a stát, v němž se vyrábí: 

Toyota-                                                          Renault- 

Apple-                                                            Gazprom- 

Nestlé-                                                           Dior- 

Seat-                                                               BMW- 

Puma-                                                             Nissan- 

Citroen-                                                          Adidas- 

 

2. Zařaď do podnebného pásu (tropický, subtropický, mírný): 

 

Sója:                                                                 Kakaovník: 

Žito:                                                                  Rýže: 

Pšenice:                                                           Pomeranč: 

Kávovník:                                                         Cukrová třtina: 

 

3. Vypiš: 

a) 2 technické plodiny: 

b) 2 okopaniny: 

c) 2 pochutiny: 

d) 2 luštěniny: 

 

4. Co je to šinkanzen? 

 

5. Kde se využívají TGV? 

 

6. Ve kterém městě leží letiště Heathrow? 

 

7. K čemu slouží potrubní doprava? Uveď příklady: 

 

 

8. Do jakého druhu dopravy patří internet ? 



List č. 2: zkuste nejdříve sami. Až když to nepůjde, použijte atlas, sešit, 

internet 

 

stát hlavní město světadíl 

Thajsko   

 Lima  

Dánsko   

 Havana  

Teherán   

 Ankara  

Island   

 

město stát zajímavost státu 

Rijád   

 Jižní Korea  

Brusel   

  kasty, poloostrov 
Přední Indie 

 Indonésie  

Ottawa   

 


