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Polsko (hl.m. Varšava) 
 
Rozloha: 312 680 km2 
Obyvatelstvo: 38 500 000 

- republika 
- velká m�sta: Lodž, Krakov 
 

P�írodní podmínky: 
- zem� nížin, rovin a plošin 
- poho�í se nacházejí pouze u hranic s �eskou republikou a Slovenskem 
- na hranicích s B�loruskem – B�lov�žský prales (poslední místo výskytu zubra 

evropského) 
- podnebí je na SZ ovliv�ováno mo�em, sm�rem na východ se m�ní ve vnitrozemské – 

chladn�jší léta a mírné zimy 
 

 
Historie: 

- 9. století – Slované založili na tomto území mocný stát 
- 17. století – postupný úpadek Polska, rozd�leno mezi Rakousko, Rusko a Prusko 

(N�mecko) 
- 18. století – b�hem trojího d�lení Polsko úpln� p�estalo existovat 
- 1918 – znovu získalo Polsko nezávislost 
- 2. sv. válka – nejprve bylo Polsko rozd�leno mezi N�mecko a Rusko, pozd�ji bylo 

celé okupováno N�meckem, milióny Poláku zabity, na území Polska bylo vybudováno 
mnoho koncentra�ních a vyhlazovacích tábor� (nejznám�jší Osv�tim – B�ezinka) 

- 1947 – nástup komunismu (Polsko se dostává na 40 let do mocenského vlivu SSSR) 
- v 70. a 80. letech za�ínají na severu protestovat proti vlád� komunismu d�lníci a 

vzniká hnutí Solidarita 
- 1978 – papežem zvolen polský kardinál Karol Wojtyla – Jan Pavel II. 
- 1990 – pád komunistického režimu 
- DNES: mnoho Polák� pracuje v západní Evrop�, 2004 vstup do EU 

 
Zem�d�lství: 

- skoro polovinu území zabírá orná p�da 
- zem�d�lství je velmi neefektivní a dodnes zam�stnává asi 25% obyvatel 
- brambory (2. místo na sv�t�) 
- prasata, skot, kon� 
- rybolov 
- významná je také produkce medu 

 
T�žba: 

- �erné uhlí (4. na sv�t�) 
- m��, síra 

Pr�mysl: 
- nejv�tší tepelná elektrárna  v Evrop� (Belchtów) 
- postupn� klesá význam hutnického pr�myslu 
- textilní a potraviná�ský pr�mysl 
- chemický pr�m., výroba cementu 



 
+ 

- je nutná modernizace celé silni�ní sít� 
- významné p�ístavy Št�tí s Gda�sk 
- turistika – Krakov (královský hrad, nedaleké solné doly), Osv�tim (památka 2. sv.v.) 

 
Slovensko (hl.m. Bratislava) 

 
Rozloha: 49 040 km2 
Obyvatelstvo: 5 400 000 

- republika 
 

P�írodní podmínky: 
- více než polovinu území zaujímají hory (nejvyšší Vysoké Tatry) 
- J zem� u hranic s Ma�arskem a Rakouskem – nížiny 
- podnebí vnitrozemské – léta teplejší a zimy chladn�jší než v �R 
- lesy pokrývají vekou �ást území  
- horská jezera se nazývají – plesa 

 
Historie: 

- prvními obyvateli byli Keltové, v 6. stol. p�išli Slované 
- 9. stol. – sou�ást Velkomoravské �íše 
- 906 – území zabráno Ma�ary (Uhry) a ti zde vládli dalších 1000 let 
- 1918 – Slovensko se spojilo s �eskem – vznik �eskoslovenska 
- 2. sv. válka – vzniká Slovenský štát (�áste�n� spolupracuje s hitlerovským N�mecke), 

ale b�hem války vypuklo Slovenské povstání proti nacistickému N�mecku 
- 1948 – spole�n� s �eskem – nástup komunismu (vliv SSSR), 1989 – pád 

komunistického režimu 
- 1993 – samostatnost Slovenska (odd�lení od  �eské republiky) 
- DNES: stále p�etrvávají spory s Ma�arskou menšinou na jihu Slovenska 
 

Zem�d�lství: 
- polovinu území zabírá zem�d�lská p�da 
- zem�d�lství zam�stnává asi 10% obyvatel 
- rostlinná výroba p�evážn� na jihu – pšenice, je�men, kuku�ice, slune�nice,ovoce, 

zelenina, víno, tabák 
- chov prasat, skotu, ovcí  
- t�žba d�eva 
 

T�žba: 
- t�žba nekvalitního hn�dého uhlí 
- rudy barevných kov� (RBK) – Slovenské Rudoho�í 
- ropa, zemní plyn – kvalitní, ale málo 
 

Pr�mysl: 
- jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice – zajiš�uje polovinu spot�eby elekt�iny 
- hutní pr�mysl – Košice 
- petrochemický pr�mysl (zpracování ropy) – Bratislava 



- výroba papíru a celulózy 
 

 
+ 

- turistika – zem� má velké možnosti, které ale nejsou zatím dostate�n� využity (Tatry, 
lázn� atd.) 

- dopravní sí� byla vybudována po roce 1918 (po spojení s �eskem), dnes je nutný její 
rozvoj (silnice) a modernizace 

 
Ma�arsko (hl.m. Budapeš�) 

 
Rozloha: 93 030 km2 
Obyvatelstvo: 10 300 000 

- republika 
 

P�írodní podmínky: 
- zem� nížin (Velká uherská nížina…) 
- jedno z nejv�tších jezer Evropy – Balaton 
- v�tšina les� vykácena – zbytky p�vodního listnatého lesa se zachovaly jen na horách 

(Bako�ský les…) 
- léto je velmi horké, zimy ob�as velmi chladné (vnitrozemské podnebí) 
 

Historie: 
- 1. stol. p�. n. l. – v�tšina dnešního Ma�arska sou�ástí 	ímské �íše – Panonie 
- 9. stol. – p�íchod dnešních Ma�ar� (jejich nejbližšími p�íbuznými jsou Finové) 
- 1000 – 1526 – vládnou uherští (ma�arští) králové 
- 16. a 17. století – sou�ást turecké �íše 
- 17. stol. – Ma�arko (Uhry) ovládli Habsburkové 
- 1867 – vznik Rakousko-Uherské monarchie 
- po 1. sv. válce – jako poražený p�išlo Ma�arsko o 2/3 svého území (nap�. Slovensko) 
- 2. sv. válka – Ma�arsko na stran� nacistického N�mecka 
- 1949 - 1990 komunismus, v roce 1956 lidové povstání proti komunismu, které bylo 

tvrd� potla�eno za velké pomoci SSSR 
- DNES: �asté, ale drobné spory se Slovenskem kv�li menšin� Ma�ar� žijících na 

Slovensku 
 

Zem�d�lství: 
- 60% zem� zabírá orná p�da 
- velký vývozce zem�d�lských produkt� (potravin) 
- p�evládá rostlinná výroba – pšenice, kuku�ice, cukrovka, slune�nice, ovoce, zelenina 

(papriky), víno 
 

T�žba: 
- hn�dé uhlí, ropa, zemní plyn 
- bauxit  

 
Pr�mysl: 

- 45% elekt�iny vyrobí jaderná elektrárna 



- strojírenský pr�mysl – nap�. autobusy 
- potraviná�ský pr�mysl – konzervárny, mnoho tradi�ních ma�arských potravin 

(uherský salám, tokajské víno, debrecínská šunka…) 
 

+ 
- d�ležitou dopravní cestou je �eka Dunaj 
- turistika – ma�arské lázn� a jezero Balaton 
- je nutná modernizace dopravní sít� 

 
 


