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Doprava ve světě

1. V obrysu vyznač světadíly a hlavní světové námořní linky.
2. Na každém světadílu vyhledej a zapiš přístavy s ročním obratem
nad 300 mil.tun (38-39).
a) Evropa - ______________________________________________
b) Asie - ________________________________________________
c) Jižní Amerika - _________________________________________
d) Severní Amerika - ______________________________________
e) Austrálie - ____________________________________________
f) Afrika - ______________________________________________
g) Antarktida - ____________________________________________
3. Na každém světadílu vyhledej a zapiš 3 letiště, která mají více
než 25 mil. odbavených cestujících za rok (38-39):
a) Evropa - ______________________________________________
b) Asie - ________________________________________________
c) Jižní Amerika - _________________________________________
d) Severní Amerika - ______________________________________
e) Austrálie - _____________________________________________
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f) Afrika - _______________________________________________
g) Antarktida - ____________________________________________
4. Vyhledej a zapiš státy mimo Evropu, kde je 400 a více mobilů na
osobu (38-39).
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. Které státy mimo Evropu mají podíl zpevněných silnic 90% a
vyšší? _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6. Vyhledej a vypiš na každém světadílu celoročně splavné řeky
(38-39):
a) Evropa - ______________________________________________
b) Asie - ________________________________________________
c) Jižní Amerika - _________________________________________
d) Severní Amerika - ______________________________________
e) Austrálie - ____________________________________________
f) Afrika - ______________________________________________
g) Antarktida - ____________________________________________
7. Na kterých světadílech se nacházejí liduprázdné oblasti bez
pozemní dopravy (38-39):
_______________________________________________________
8. Vyhledej a zapiš státy světa s vícerozchodnými železnicemi (3839).
__________________________________________________________
_________________________________________________________
9. Ve kterých státech leží tyto přístavy:
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a) Šanghaj - _____________________________________________
b) Ningbo-Zhoushan - _____________________________________
c) Singapur - ____________________________________________
d) Rotterdam - ___________________________________________
e) Guangzhou - __________________________________________
f) Nagoya - _____________________________________________
10.

Vysvětli pojmy:

a) doprava - _____________________________________________
_____________________________________________________
b) dopravní infrastruktura - _________________________________
_____________________________________________________
c) dopravní síť - __________________________________________
_____________________________________________________
d) spoje - _______________________________________________
____________________________________________________
e) dopravní uzel - ________________________________________
____________________________________________________
11.

Jak dělíme dopravu podle objektu přepravy?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
12.

Jak dělíme dopravu podle dopravního prostředí?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
13.

Jak dělíme dopravu podle dopravního prostředku?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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