
Severní Amerika

Osídlování Severní Ameriky (Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2004, 2005)

Původními  obyvateli  byli  …………………..  a  ……………………,  od  16.  století  území  kolonizovali
…………………………..a  ………….………………….  Od  17.  století  kolonisté  začali  násilně  přivážet
………….…………….. z …………………………..

Kanada:  Úředními  jazyky  jsou  ……………………………  a  ……………………..  Země  je  členem
seskupení zvaného…………………………….. společenství národů, proto je hlavou státu …………………..
……………..…………………………….Stát má obrovské přírodní bohatství, a to ……………………….,
…………………………….. a …………………………………….

Osídlení území je rovnoměrné – nerovnoměrné (škrtni nesprávný pojem).

USA – regiony (vybírej z nabídky - Západ, Jih, Střed, Východ, Aljaška, Havajské ostrovy):

Hlavní průmyslová oblast se zaměřením na obchod - ……………………………….., zemědělský a těžařský
region  -…………………………….,  hornatý  a  turistický  -  …………………………………, největší  stát
USA - ………………………………..

Doplň podle mapy:

USA  patří  k  úmoří  3  oceánů  -  …………………………….,  ……………………………………  a
…………………………………………….USA  mají  převážně  ……………….………  a  ………….
………………  podnebí.  Poloostrov  Florida  pokrývá  převážně  přírodní  krajina
…………………………………………………….  Na  východním  pobřeží  se  táhne………………….
…………… pohoří. Nejvíce na západ vybíhá souostroví ……………………………….

Doplň podle mapy:

Kanada  patří  k  úmoří  3  oceánů  -  ………………………….,  ……………………………………  a
…………………………………………….Kanada  má  převážně  ………………………  a
…………………………. podnebí.  Poloostrov  Labrador  pokrývá  většinou  přírodní  krajina  ……………..
……………Přírodní  hranicí  mezi  státy  Kanada  a  USA  je  systém
…………………………………………………….. Nejvíce na východ leží ostrov ……………..…………

Rozhodni o pravdivosti věty:

Největší zisky Havajských ostrovů plynou z těžby ropy a zemního plynu. ………………………………….

Provincie Quebeck je ekonomickým centrem Kanady. ……………………………………..

Vyškrtni pojem, který logicky do řady nepatří – důvod:

Hořejší j. – Huronské j. – j. Athabaska – Erijské j. 

důvod - …………………………………………………………………….

Po. Florida – po. Labrador – po. Aljaška – po. Patagonie 

důvod - ………………………………………………………………



Jižní Amerika

1. Pohoří, které se táhne při západním pobřeží Jižní Ameriky se jmenuje:

a) Kordiliery

b) Andy

c) Alpy

d) Himaláje

2. Největší řeka světa, které protéká Brazílií se jmenuje:

a) Orinoco

b) Nil

c) Ganga

d) Amazonka

3.Brazilský karneval se každoročně pořádá v 

a) Sao Paulu

b) Rio de Jainero

c) Brasílii

d) Arapiacau

4. Významná indiánská říše na území Peru se  jmenovala.

a) říše Inků

b) říše Indiánů

c) říše Indů

d) říše Ingotů

5. Pampy jsou:

a) zalesněná území

b) bezlesé roviny

c) hornatá území

d) pouště

6) V jaké části světa se tato oblast vyskytuje? 

 ________________________________________________________________________

7) Doplň významné informace o této oblasti:

a) jazyk - ________________________________________________________________

b) náboženství - ___________________________________________________________

c) historický vývoj - ________________________________________________________



8) Doplň hlavní města:

                        Peru

Ekvádor

Bolívie

Chile

Kolumbie

Venezuela

Argentina

Brazílie  

Paraguay   

Uruguay

9) Jak se jmenuje nejsušší poušť světa? __________________________________________

10) Co je to „koka“? _________________________________________________________

11) Jak se jmenuje a kde leží největší vodopád světa? _________________________________

12) Co je to Aconcagua? _______________________________________________________

13) Co je to La Plata? _________________________________________________________

14) Vyber si jeden stát a napiš o něm co nejvíce informací:

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________


