
 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  
VY_42_inovace_09_MAT_2_Wolfram 
Mathematica_31_WolframAlpha v zeměpise 

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Mgr. Magdalena Gažarová 

Tematický celek  Státy Evropské unie 

Ročník  1. ročník 

Datum tvorby  15. 4. 2013 

Anotace  WolframAlpha v zeměpise 

Metodický pokyn  

Pracovní list slouží k seznámení studentů s programem 
WolframAlpha a s jeho použitím v různých oblastech. Zadání 
příkladů lze vytisknout nebo pomocí aktivní ikonky lze pracovat 
přímo ve WolframAlpha. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  
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WolframAlpha  

Wolfram Alpha  

 

Jde o internetový výpočetní nástroj s jednoduchým rozhraním ve stylu internetových 
vyhledávačů. Umožňuje formulovat dotazy pomocí přirozeného jazyka, 
komunikačním jazykem je angličtina. To může být zprvu nepříjemné, ale 
bezespornou výhodou je množství informací, které získáme.  

Není potřeba se učit žádný programovací jazyk, syntax, žádná pravidla zápisu - 
dotaz zformulujete intuitivně pomocí klíčových slov a běžně používaných symbolů. 

Naše škola má pro studenty k dispozici i program Wolfram Mahtematica 8.  

V připraveném pracovním listu si vyzkoušíme, jak lze využít tento program 
v hodinách zeměpisu. 

Inspiraci pro další práci a celou řadu dalších zajímavých ukázek použití 
WolframAlpha najdete na: http://www.wolframalpha.com/examples/. 

  

http://www.wolframalpha.com/
http://www.wolframalpha.com/examples/
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WolframAlpha v hodinách ZEMĚPISU 

WolframAlpha neslouží pouze k matematiským výpočtům. Je to také velmi kvalitní 
vyhledávač informací. Data jsou zde velmi přísně kontrolována, ale také často 
aktualizována. Poskytuje také různá srovnání a názorné grafy. 

Otevřete si webovou stránku www.wolframalpha.com. Vyzkoušejte si pomocí 
připravených nápověd zadané příklady. 

Zeměpis 

Příklad č.1:  Zjistěte následující informace o Evropské unii: 
a) Jaká je rozloha EU? 
b) Který stát EU je nejmenší? 
c) Který stát EU má největší počet obyvatel? 
d) Ve kterém státě EU se lidé dožívají 

nejvyššího věku? 
e) Ve kterém státě EU je největší míra 

nezaměstnanosti? 

Řešení:  

 

Počasí a podnebí 

Pro zjištění aktuálního počasí, dlouhodobé předpovědí, a nebo naopak statistických 
údajů z předešlých let stačí formulovat správnou otázku. 

 
 weather in Prerov (počasí v Přerově), 

 high temperature for today (nejvyšší dení teploty), 

 what is the temperature in Olomouc (jaká je teplota v Olomouci), 

 weather June 2005 (jaké bylo počasí v červnu 2005), 

 weather Praha 1998 (jaké bylo počasí v Praze 2005), 

 weather forecast (předpověď počasí), 

 UV forecast (předpověď UV indexu), 

 … . 

Odpovědi na všechny otázky 
najdete zde. 

http://www.wolframalpha.com/
http://www.wolframalpha.com/input/?i=EU
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Ekologie 

 

 

  

Globální oteplování 

(global CO2 level) 

Předpověď počasí 
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Pracovní list ČESKÁ REPUBLIKA: 

Zjistěte následující informace o České republice? 

Úkol č.1:  Jakou rozlohu má ČR? 

Klikněte sem a napište odpověď. 

Úkol č.2:  Jak dlouhou hranici má ČR s Rakouskem? 

Klikněte sem a napište odpověď. 

Úkol č.3:  Jaká je hustota obyvatelstva na kilometr čtvereční? 

Klikněte sem a napište odpověď. 

Úkol č.4:  Jaká je nezaměstnanost v ČR a na jakém jsme místě v celosvětovém 
žebříčku? 

Klikněte sem a napište odpověď. 

Úkol č.5:  Jakou část populace v ČR tvoří studenti? 

Klikněte sem a napište odpověď. 

Úkol č.6:  Na kterém místě jsme v celosvětovém žebříčku ve vzdělávání? 

Klikněte sem a napište odpověď. 

Úkol č.7:  Najděte graf vývoje počtu obyvatel České republiky: 
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