Zadanie 4
Do podkladovej mapky strednej Európy zakresliť voľnou rukou podľa zdroja
Rakúsko-Uhorsko a jeho vnútorné členenie v r. 1914.
Zdroj údajov:
- ľubovoľný dejepisný atlas, napr. :
-

GURŇÁK, D. (2017): Dejepisný atlas Štáty v premenách storočí – od úsvitu dejín po súčasnosť.
Bratislava: Mapa Slovakia, 60 s.
GURŇÁK, D. (2004): Štáty v premenách storočí - dejepisný atlas, Mapa Slovakia Plus, Bratislava, s.
50
KRŠÁK A KOL. (2009): Ottov historický atlas Slovensko, Ottovo nakladatelství, Praha, s. 560,
ISBN 978-80-7360-834-7
KOL. (1966): Školský atlas svetových dejín, Ústredná správa geodézie a kartografie, Praha
a ďalšie

-

internet a pod.

Vypracovanie:
- zakresliť vonkajšie hranice Rakúsko-Uhorska v roku 1914 do vytlačenej
podkladovej mapky voľnou rukou – orientovať sa podľa prvkov mapy (riečna sieť,
súčasné štátne hranice, pohoria, mestá)
- zakresliť vnútorné hranice Rakúsko-Uhorska na úrovni krajín (v rámci Rakúska a
Uhorska) – orientovať sa podľa prvkov mapy (riečna sieť, súčasné štátne hranice,
pohoria, mestá)
- vyznačiť výrazne (hrubšou čiarou) tie úseky vonkajších a vnútorných hraníc
Rakúsko-Uhorska, ktoré sa zhodujú so súčasnými štátnymi hranicami.
- vyfarbiť územie Rakúsko-Uhorska jedným z dvoch alternatívnych spôsobov:
o vyfarbiť žltou krajiny Rakúska (Predlitavska), zelenou krajiny Uhorska
(Zalitavska), hnedou Bosna a Hercegovina
o vyfarbiť odtieňmi žltej (až oranžovej) jednotlivé krajiny Rakúska
(Predlitavska), odtieňmi zelenej krajiny Uhorska (Zalitavska) – (v r. 1914 to
boli iba samotné Uhorsko a Chorvátsko), hnedou Bosna a Hercegovina
- vyznačiť podčiarknutím a zvýraznením hlavné mestá jednotlivých krajín
Rakúsko-Uhorska
- označiť číslami (a uviesť zoznam na zadnej strane) alebo priamo vpísať do mapy
názvy jednotlivých krajín Rakúsko-Uhorska
- vyplniť údaje k mapke – názov mapy, autor, vysvetlivky (všetky položky), citácia
(úplná!!!) použitého zdroja
- upozornenie: vyznačovať hranice s maximálnou presnosťou!!!!
- odporúčam si spraviť kópiu zadania pre vlastné študijné účely ku skúške,
odovzdať treba originál!!!!
Termíny odovzdania zadania:

- skupiny ZRR, ZDS, ZIK v rámci vyučovania do 17. 4. 2018
- skupiny učiteľských kombinácií v rámci vyučovania do 26. 4.
2018

