
Americké regiony – souhrnné opakování PL řešení 
 

Tento pracovní list odešli do 11. 5. na adresu nenahlova@zs-sever.cz. 

 

1) Podtrhni správnou variantu 
 

Dnešní USA jsou federací.(20 – 51 – 80 – 120 ) států. (Jeden – dva – tři – čtyři) z nich leží mimo společné území 

a to : (Aljaška – Arizona – Havajské ostrovy – Kalifornie). V čele Spojených států stojí (král – kníže – prezident – 

předseda ústavního soudu), který je volený na (rok – čtyři roky – 12 let – doživotně). Současně je i předsedou 

(federálního sněmu – federální vlády – unitárního sněmu – unitární vlády). 

 

2) Vytvoř správné dvojice. Jedná se o vymezení regionů USA.  1C 2 A  3 B 

 

1 Východ a jih             A  od Velkých jezer k úpatí Kordiller 
 

2 Střed                          B Kordillery a pobřeží Tichého oceánu 
 

3 Západ                        C pobřeží Atlantiku a Mexického zálivu, Appalačské pohoří a dolní tok Mississippi 
 

3) Složení obyvatelstva USA (podle zastoupení) – Podtrhni správnou variantu. 

a) Asiaté – běloši – černí Afroameričané 

b) černí Afroameričané – Asiaté – běloši 

c) běloši – černí Afroameričané – Asiaté 

d) běloši – Asiaté – černí Afroameričané 
 

4) Doplň 

Kanada je 2. největší země světa. Často bývá označována jako Země javorového listu. Kanada je nezávislým 

federativním státem a její území je rozděleno na 10 provincií a 3 teritoria. Hlavním městem je Ottawa, které leží 

při hranici s USA. Největšími městy jsou Montreal, Toronto a západní přístav Vancouver. Dnešní Kanaďané 

jsou potomky přistěhovalců a hovoří dvěma jazyky: anglicky a francouzsky. Zbytek jsou potomci původních 

indiánů a Eskymáci. (Inuité) 

5) Většinu obyvatel Mexika tvoří mestici. Kdo to je mestic? 

Mestic je míšenec bělocha a indiána. 

 

6) Právě se zabýváš těmito státy: Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika a Panama.  

 a) podtrhni pojmy, které je souhrnně charakterizují. (Vyber vždy jeden ze dvojice) 

                        Indiánská kultura x eskymácká kultura 

                        Angličané x Španělé 

                        Mulati x mestici 

                        Hornaté vnitrozemí x nížinaté vnitrozemí 

                        Ledovce x sopky 

                        Bohaté státy x chudé státy 

  b) Doplň, jaké jsou jejich hlavní vývozní produkty: banány, cukrová třtina (cukr) a káva. 

 

7) Hlavní ostrovní skupiny v Karibském moři se nazývají: Podtrhni 

  a) Havajské ostrovy, Bahamské ostrovy, Filipíny  

  b) Falklandy, Velké Antily, Malé Antily  

  c) Malé Antily, Bahamské ostrovy, Velké Antily  

 

 



8) Andské státy – co o nich víme? Utvoř správné dvojice. 
 

I) Kolumbie b   II) Ekvádor d   III) Peru a IV) Bolívie c 
 

a) chudá země, sužovaná nepokoji, rozvinutý rybolov, leží na území bývalé říše Inků 

b) chudý zem. stát, na vývoz se pěstují orchideje a banány, v horách leží zlato a smaragdy, pěstuje se koka a 

marihuana, vláda se spolu s USA snaží zničit výrobu kokainu 

c) vnitrozemský stát, patří k nejchudším zemím Ameriky, třetina leží vysoko v Andách, velké zásoby 

stříbra jsou téměř vyčerpány 

d) převláda rybolov a pěstování tropických plodin, v pralesích se těží ropa 

 

9) Oprav chyby v textu (v každé větě najdeš minimálně jednu).  

                                             největším        Amazonka 

Brazílie je nejmenším státem Jižní Ameriky. Protéká jí mohutná řeka Mississippi a velkou část území pokrývá  

deštný les          jihovýchodním 

poušť. Většina obyvatel žije na západním pobřeží a na úrodných plošinách ve vnitrozemí, kde se pěstuje  

      káva             portugalsky 

ječmen. Brazílie je nejlidnatější francouzsky mluvící zemí na světě. Tři čtvrtiny obyvatel žijí ve městech, z nichž  

                              Sao Paulo 

největší jsou San Diego a Rio de Janiero. 

 

10) K zemím Jižního rohu přiřaď správné pojmy. 

1 Paraguay  A Pěstování pšenice a chov dobytka; 

2 Uruguay  B těžba dřeva 

3 Chile   C chov dobytka a ovcí 

4 Argentina  D těžba mědi a pěstování vinné révy 

 

1 B 2 C 3 D 4 A 


