
AUSTRÁLIE 

1. Přečti si kapitolu Austrálie v učebnici str. 78 – 85. 

2. Můžeš si prohlédnout i prezentace. 

3. Vyhledej odpovědi na zadané otázky. 

4. Pracovní list odešli do 1. 6. na adresu nenahlova@zs-sever.cz 

 

1. Kdy a kým byl kontinent objeven?  1606 Holanďany  
 

2. Co znamená označení „Terra australis“?  Jižní země, protože leží na jižní polokouli 
 

3. Kdy začala masová kolonizace kontinentu a z jakého důvodu? 19. století, začala „zlatá horečka“ 
 

4. Proč jsou k sobě lidé v Austrálii tolerantní a rozumějí si? Je to dáno pestrou skladbou obyvatelstva 
 

5. Který druh kaktusu se v Austrálii přemnožil a kdo jeho přemnožení zastavil? Opuncie, housenka motýla  
 

Castoblastis 
 

6. Jak se jmenuje dlouhé pohoří v Austrálii a která jeho část je nejvyšší? Velké předělové pohoří, Australské  
 

Alpy 
 

7. Jaký podnebný pás pokrývá většinu území Austrálie? Tropický pás – suché tropy 
 

8. Kde je v Austrálii nejpříznivější klima pro obyvatelstvo?  Na JV 
 

9. Jak se označují nestálé vodní toky v Austrálii?  Creeky 
 

10. Jak se jmenuje hlavní vodní zdroj v Austrálii?   Řeka Murray 
 

11. Co je často jediným zdrojem vody ve vnitrozemí?  Artéské studny 
 

12. Která přírodní krajina zaujímá značnou část rozlohy kontinentu?  Pouště a polopouště 
 

13. Vysvětli, co je to buš?  Krajina lemující pouště – křovinaté savany, řídké traviny, tučnolisté rostliny 
 

14. Co je to endemit a kteří endemiti žijí konkrétně v Austrálii? Jedinečný druh, který jinde nenajdeme,  
 

v Austrálii žijí klokani, ježury, koala, ptakopysk… 
 

15. Co znamená v řeči domorodců koala? Zvíře, které nepije. 
 

16. Zjisti, kolik obyvatel žije v Austrálii, kde jsou soustředěni. Vyhledej dvě největší australská města. 

25 milionů (2020), soustředěni jsou na JV, největší města Sydney a Melbourne 
 

17. Jak se nazývá stát, který leží na území Austrálie, jaké je jeho hlavní město? Australský svaz, Canberra 
 

18. Co tvoří základ australského hospodářství? Velké zásoby nerostných surovina vyspělá zemědělská výroba 
 

19. Vyhledej hlavní vývozní zemědělské produkty? Vlna, skopové a hovězí maso, mléčné výrobky. 
 

20. Ve kterých australských městech se konaly olympijské hry? Sydney a Melbourne. 
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