
PRACOVNÍ LIST - JIŽNÍ AMERIKA řešení 

                        Tento pracovní list doplň po přečtení kapitoly v učebnici str. 65 – 69 a pošli do 4. 5.    

 na adresu nenahlova@zs-sever.cz 

 

Jižní Amerika je rozdělena na 3 regiony: hornaté Andské státy, Brazílii a její sousedy a země Jižního rohu  

 

ANADSKÉ STÁTY – tyto státy se zaměřují na pěstování kávy, cukrové třtiny a bavlny. Mají značné zásoby  

 

nerostných surovin = zlata, ropy a mědi. Obyvatelé jsou potomci indiánů a mestici. 

 

a) Kolumbie je chudý zemědělský stát ► těžba zlata a smaragdů, vyváží se banány a orchideje. Země je proslulá  

 

nelegálním pěstováním a vývozem koky a marihuany. 

 

b) Ekvádor se zabývá pěstováním tropických plodin a rybolovem, vyváží se ropa. 

 

c) Peru leží na území bývalé říše Inků a má rozvinutý rybolov. 

 

d) Bolívie je jednou z nejchudších zemí Ameriky, kde se dříve těžilo stříbro ► zásoby téměř vyčerpány;  

 

těžba ropy a cínu; pěstují se brambory, káva, kakao, ananasy a těží se dřevo. 

 

BRAZÍLIE A JEJÍ SOUSEDÉ 

 

a) Brazílie je největší stát Jižní Ameriky, jehož území pokrývá deštný les, ve vnitrozemí se pěstuje káva. 

 

Domluvíme se zde potugalsky, ¾ obyvatel žijí ve městech ► největší jsou Sao Paulo; Rio de Janiero, Brasilia  

 

► kolem nich jsou chudinské čtvrti. Země patří k největším producentům kávy, cukrové třtiny, železné rudy a  

 

ropy, ale musí dovážet potraviny. 

 

b) Venezuela je jeden z nejbohatších států Jižní Ameriky ► obrovské zásoby ropy ►investice do  

 

vzdělání a bydlení. V Guayanské vysočině žijí indiánské kmeny, pláže Karibiku lákají turisty. 

 

c) Na SV leží 3 malé země ► bývalé kolonie. Největší je Francouzská Guyana = zámořské území Francie ►  

 

vývoz bauxitu, cayennského pepře. Na jejím území se nachází evropské vesmírné středisko. 

 

ZEMĚ JIŽNÍHO ROHU – tvoří území Chile, Argentiny, Uruguaye a Paraguaye ► subtropické až mírné podnebí,  

 

pouště i chladné větrné pustiny. 

 

a) Paraguay  je nejchudší země ► těžba dřeva 

 

b) Uruguay  - chov  dobytka a ovcí ► vývoz masa, kůží a vlny; pěstování citrusů, broskví a hroznového vína. 

 

c) Chile je nejdelší a nejužší země světa ► S poušť Atacama ► světový vývozce mědi a guana = trus  

 

mořských ptáků; rybolov; vývoz chilského ledku (hnojivo). 
 

d) Argentina je druhá největší země Jižní Ameriky ► Sever  pampy ► rozsáhlé obilnice = pšenice; pastviny pro  

 

dobytek; Jih – Patagonie - zima ► chov ovcí. Země vyváží hlavně hovězí  a jehněčí maso, vlnu a hroznové víno. 


