
 

 

Státy střední Evropy 

 

Německo ( Spolková republika Německo ) – jeho vznik byl velmi dlouhý a složitý, 16 spolkových 

zemí.  Bylo u zrodu dvou světových válek, přesto dnes patří k nejdemokratičtějším státům na světě. 

Německo je velmi průmyslová a bohatá země, zejména v oblasti Porýní, hustá síť dálnic a železnic. 

Pořádkumilovný národ. Mnoho historických památek, krásné alpské horské vesničky a velké přístavy 

u Severního moře. Mnoho význačných osobností.                                                                                                                                     

Berlín – hlavní město, žije zde mnoho národností. 

Rakousko – pojí s naší republikou nedávná historie, česká země byla součástí Rakouské monarchie. 

Rakousko má stabilní hospodářství, fungující demokracii. Země s krásnou nedotčenou přírodou, Alpy, 

mnoho středisek pro letní i zimní turistiku. Důraz na životní prostředí.                                                                                            

Vídeň – hlavní město, leží na řece Dunaj, jsou zde přepychové paláce z dob monarchie, mluví se zde 

německy. Známá Mozartova hudba, typická vídeňská káva. 

Švýcarsko – federativní státoprávní uspořádání. Nejznámější velehory Alpy, krásná rozmanitá 

příroda, lyžařská střediska a pastviny pro hovězí dobytek. Obyvatelstvo zde má velmi vysokou životní 

úroveň, mluví se čtyřmi jazyky. Výroba hodinek.                                                                                                                      

Bern – hlavní město, mnoho bank. 

Polsko – zažívalo velmi kruté podmínky za 2. světové války, většina obyvatel má silné katolické 

vyznání, udržují zde mnohé tradice. Historické město Krakov. Rovinatá země, Baltské moře.      

Varšava – moderní velkoměsto, po válce téměř zmizelo z povrchu země. 

Slovensko – jeden z nástupnických států Československa. Slované. Oplývá krásnou přírodou, mnoho 

hor, známé jsou Vysoké Tatry. Žije zde mnoho Romů ve špatných podmínkách.                                  

Bratislava – hlavní město na Dunaji. 

Maďarsko – jsou zde rozsáhlé intenzivně využívané zúrodněné stepi. Zemědělství má velký význam, 

výroba známých uzenin, vinná réva. Velké jezero Balaton je letním turistickým centrem země. Mají 

svérázný folklór, ugrofinský jazyk.                                                                                                           

Budapešť – hlavní město, novogotický parlament. 

 

Prostuduj text a písemně odpověz na otázky: 

1. Z kolika spolkových zemí se skládá Německo? 

2. Ve kterém státě je mnoho bank? 

3. Které město bylo celé zničené za 2. sv. války ? 

4. Které jsou známé hory na Slovensku? 

5. Ve kterých státech střední Evropy jsou Alpy? 

6. Kterými hlavními městy protéká Dunaj ? 

 


