Název vzdělávacího
materiálu:
Číslo vzdělávacího
materiálu:
Autor vzdělávací materiálu:
Období, ve kterém byl
vzdělávací materiál vytvořen:
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Vzdělávací předmět:
Tematická oblast:
Ročník, pro který je
vzdělávací materiál určen:
Anotace:
Citace použitých zdrojů:

Kontrolní test - doprava
VY_32_INOVACE_Z.3.15
PaedDr. Alena Vondráčková
2.pololetí školního roku 2012/2013
Člověk a společnost
Geografie
Zeměpis
Sekundér a terciér
4.ročník vyššího gymnázia

Materiál slouží k ověření učiva „Doprava“
Mirvald, Stanislav a kol. Geografie – socioekonomická
část. SPN – pedagogické nakladatelství a. s., 1998.
ISBN 80-7235-008-0. s. 39 - 41
Bičík, Ivan a kol. Příroda a lidé Země. Nakladatelství
České geografické společnosti s. r. o. Praha,2004. s. 84
– 94
Hanus Martin a kol. Školní atlas dnešního světa. 1.
vydání. TERRA, s.r.o. a TERRA –KLUB o. p. s., 2011.
ISBN 978-80-902282-6-9
http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch15.html
Vzdělávací materiál vytvořen v rámci projektu
Sportovní gymnázium - škola 21. století

VY_32_INOVACE_Z.3.15
Autor VM: PaedDr. Alena Vondráčková

Test

Doprava

A

1) Rozhodni, zda platí (2b):
Vysoká hustota železniční sítě na rozlohu je v Rusku, Kanadě a Austrálii
ANO-NE
Námořní doprava má velký objem a malý výkon.
ANO-NE
Silniční doprava má vysoké objemy a nízké výkony.
ANO-NE
Největším letištěm světa je Hartsfield v Atlantě
ANO-NE
2) Doplň (3b):
Nejrychlejšími železničními rychlovlaky jsou např……………. v ………….., nebo
………………. v …………….. . Potrubní doprava přepravuje do střední Evropy ropu
ze 3 významných přístavů, např. …………….., ……………, …………… . Dva
největší přístavy světa podle překládky jsou …………………………, nejvýznamnější
evropský přístav je …………………..
3) Vysvětli pojmy (3b):
kabotáž Eurotunel Země levné vlajky 4) Vyber správné odpovědi: (3b)
Normální železniční rozchod je: 1 067mm, 1 435 mm, 1 524mm, 1 600mm
Nejrychlejší vlak světa, je v provozu pouze v čínské Šanghaji, se jmenuje:
šinkansen, TGV, Maglev, ICE
Nejdůležitější evropská dopravní řeka je: Volha, Rýn, Dunaj Labe
5) Uveď alespoň dva důvody, proč nejvýznamnějším dopravním systémem vnitrozemské
plavby jsou Velká jezera a řeka Sv. Vavřince. (2b)
6) Jaké údaje potřebujeme znát, abychom porovnali klikatost železniční a silniční dopravy
z Prahy do Brna? (2b)
CELKEM: 15b
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Test

Doprava

B

1) Rozhodni, zda platí (2b):
Vnitrozemská plavba je nákladnější než námořní plavba.
Silniční doprava má větší deviatilitu (klikatost) než železniční.
Pobřežní plavba v rámci jednoho státu se nazývá kabotáž.
Největším přístavem Evropy podle obratu je nizozemský Amsterodamm.

ANO-NE
ANO-NE
ANO-NE
ANO-NE

2) Doplň (3b):
Ve vyspělých státech se délka železnic……………….., ale roste význam některých
železničních tratí např. ……………………………………..nebo
…………………………….. Tři největší letiště světa najdeme na území ………….,
nejfrekventovanějším letištěm v Evropě je ………………….. . Hlavní komoditou
dopravovanou po moři je ……………
Přístavy sloužící překládce jednoho druhu zboží se nazývají ………….
3) Vysvětli pojmy (3b):
trajekt BRT Seikan –
4) Vyber správné odpovědi: (3b)
Největší letiště světa je: Chicago, New York, Londýn, Šanghaj
Jednotky výkonu dopravy jsou: t, BRT, DWT, tkm
Největší přístav světa: Hongkong, Rotterdam, Šanghaj, Tokio
5) Vyber si jeden druh dopravy a uveď alespoň dva její negativní dopady na životní prostředí.
(2b)
6) Které státy mají vysokou hustou na plochu a které na počet obyvatel? (2b)
Vyber: Kanada, Belgie, Japonsko, Rusko, Austrálie, Německo
CELKEM: 15b
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Řešení:
Test

Doprava

A

1) Rozhodni, zda platí :
Vysoká hustota železniční sítě na rozlohu je v Rusku, Kanadě a Austrálii
NE
Námořní doprava má velký objem a malý výkon.
NE
Silniční doprava má vysoké objemy a nízké výkony.
ANO
Největším letištěm světa je Hartsfield v Atlantě
ANO
2) Doplň :
Nejrychlejšími železničními rychlovlaky jsou např. šinkansen v Japonsku., nebo TGV
ve Francii . Potrubní doprava přepravuje do střední Evropy ropu ze 3 významných
přístavů, např. Marseille, Terst, Janov. Dva největší přístavy světa podle překládky
jsou Šanghaj, Singapur, nejvýznamnější evropský přístav je Rotterdam.
3) Vysvětli pojmy :
kabotáž Eurotunel Země levné vlajky – viz prezentace
4) Vyber správné odpovědi:
Normální železniční rozchod je: 1 067mm, 1 435 mm, 1 524mm, 1 600mm
Nejrychlejší vlak světa, je v provozu pouze v čínské Šanghaji, se jmenuje:
šinkansen, TGV, Maglev, ICE
Nejdůležitější evropská dopravní řeka je: Volha, Rýn, Dunaj Labe
5) Uveď alespoň dva důvody, proč nejvýznamnějším dopravním systémem vnitrozemské
plavby jsou Velká jezera a řeka Sv. Vavřince.
oblast s vysokou hustotou zalidnění obyvatel, vysokou koncentrací průmyslu, vyspělé
ekonomiky obou států spojení z Atlantikem a dále Evropou
6) Jaké údaje potřebujeme znát, abychom porovnali klikatost železniční a silniční dopravy
z Prahy do Brna?
přímkovou vzdálenost měst, vzdálenost měst po silnici i železnici
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Test

Doprava

B

1) Rozhodni, zda platí :
Vnitrozemská plavba je nákladnější než námořní plavba.
Silniční doprava má větší deviatilitu (klikatost) než železniční.
Pobřežní plavba v rámci jednoho státu se nazývá kabotáž.
Největším přístavem Evropy podle obratu je nizozemský Amsterodamm.

ANO
NE
ANO
NE

2) Doplň :
Ve vyspělých státech se délka železnic zkracuje, ale roste význam některých
železničních tratí např. rychlovlaků, transkontinentálních tratí nebo příměstských
tratí. Tři největší letiště světa najdeme na území USA, nejfrekventovanějším
letištěm v Evropě je Heathrow v Londýně. Hlavní komoditou dopravovanou po
moři je ropa.
Přístavy sloužící překládce jednoho druhu zboží se nazývají terminály.
3) Vysvětli pojmy :
trajekt BRT Seikan - viz prezentace
4) Vyber správné odpovědi:
Největší letiště světa je: Chicago, New York, Atlanta, Londýn, Šanghaj
Jednotky výkonu dopravy jsou: t, BRT, DWT, tkm
Největší přístav světa: Hongkong, Rotterdam, Šanghaj, Tokio
5) Vyber si jeden druh dopravy a uveď alespoň dva její negativní dopady na životní prostředí.
6) Které státy mají vysokou hustou na plochu a které na počet obyvatel?
Vyber: Kanada, Belgie, Japonsko, Rusko, Austrálie, Německo
Na plochu: Belgie, Japonsko, Německo

