
PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ASIE – PL 

Dobrá zpráva – toto je poslední úkol. 

1. Přečtěte si kapitoly v učebnici 

2. Udělejte si zápis učiva do sešitu (přepsat nebo vytisknout a vlepit – dle možností) 

3. Vypracujte pracovní list a odešlete nejpozději 15. 6. na adresu nenahlova@zs-sever.cz 
 

1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. 

(Očísluj, jak jde hranice za sebou nebo seřaď). 

  

Bajdaracký záliv -  Východní úpatí pohoří Ural - řeka Emba - Kaspické moře- Azovské a Černé moře -  předhúří 

Kavkazu -   

průlivy Bospor a Dardanely - Egejské moře  

 ,                                                                                     

2) Zakroužkuj správnou variantu. 
 

I) Asie je:              a) největší  b) druhý největší c) druhý nejmenší  d) nejmenší světadíl 

II) Břehy Asie omývají vody: a) jednoho oceánu b) dvou oceánů  c) tří oceánů  d) čtyř oceánů     

 

3) vyjmenuj alespoň 4 asijské nížiny. Mezopotámská, Velká čínská, Západosibiřská, Indoganžská 

 

 

4) Podnebí v Asii ovlivňují především tyto činitelé – vyber správné varianty. 

 

a) vodnaté říční toky         b) nadmořská výška          c) vzdálenost od oceánů               d) zeměpisná šířka                       
 

5) Ke každému odstavci přiřaď dva vodní toky, které slouží jako příklady toho, co je v textu uvedeno. 
 

Brahmaputra, Syrdarja, Ob, Eufrat, Irtyš, Chang Jiang, Tigris, Amudarja, Ganga 

 

Severní část Asie odvodňují mohutné a dlouhé sibiřské veletoky. Na dolním toku mají malý spád, proto tečou pomalu.         

V zimě zamrzají, při tání vytváří led, často hráze a způsobují záplavy obrovských rozloh tajgy. 
 

Ob a Irtyš 
 

Řeky, které pramení pod himalájskými hřebeny, jsou bohaté na vodu a vytvářejí výrazná údolí. Nejvyšších stavů hladiny 

dosahují v létě za přispění letního monzunu. Velké výkyvy průtoků řek jsou příčinou častých záplav. 
 

Ganga a Brahmaputra 
 

V suchých oblastech západní a Střední Asie se vyskytuje řek málo. U významnějších toků je zdrojem vody tající sníh z hor, 

proto bývají nejvodnatější na jaře. Pokud je to možné, využívají se k zavlažování. 
 

Syrdarja a Amudarja 

 

6) Napiš alespoň 4 zvířata, která žijí jen v Asii? Orangutan, jak, panda velká, slon indický, kobra královská, tygr 

bengálský 

 

7) Vysvětli, co Eurasie? Dvojkontinent Evropy a Asie 
 

 

8) Vyhledej v atlase alespoň 4 významné poloostrovy, které patří k Asii: Arabský poloostro, Zadní Indie, Přední 

Indie, Malajský, malá Asie, Korejský, Čukotka, Kamčatka 

 

 

9) Vyjmenuj: a) čtyři hlavní ostrovy Japonského souostroví: Honšú, Hokkaidó, Kjúšú a Šikoku    

                       b) čtyři hlavní ostrovy souostroví Velké Sundy: Sumatra, Jáva, Celebes (Sulawesi), Borneo  

                          (Kalimantan) 

                


