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Opakování Austrálie a Oceánie
1. Vytvoř dvojice:
a) Mt. Kosciusko
b) Murray
c) Eyrovo jezero
d) Tasmánie
e) Sydney
f) Mauna Kea
g) Uluru
h) Eukalyptus

1. sopka
2. největší jezero Austrálie
3. strom
4. největší řeka Austrálie
5. posvátná skála
6. ostrov
7. nejvyšší hora Austrálie
8. největší město Austrálie

2. Doplň tak, aby platilo pro ARKTIDU
a) poloha na _____________________ polokouli
b) Slunce na pólech nevychází po dobu _____ měsíců
c) V polárních oblastech převládá (nehodící se škrtněte)

OCEÁN SOUŠE

3. Doplň název podle popisu:
a) Tento velký ostrov leží na jih od Austrálie. Jmenuje se ___________________
b) Tato rovnoběžka prochází Austrálií, Tichým a Indickým oceánem. Má
souřadnici 23,5°j.š. Jmenuje se ______________________ ______________
c) V tomto oceánu leží mnoho ostrůvků – Oceánie. Nazývá se
____________________________
d) Tímto světadílem prochází všechny poledníky. Nazývá se
_____________________________________

4. Podle souřadnic urči název souostroví a napiš, jestli leží v Melanésii,
Mikronésii nebo Polynésii:
Souostroví

patří do

a) 10°j.š., 160°v.d. - _______________________ __ _____________________
b) 10°s.š., 140°v.d. - ______________________ ___ _____________________
c) 18°j.š., 150°z.d. - ______________________ ___ _____________________

5. Podle mapy urči oceán, ve kterém se nacházejí tyto přístavy:
a) Sydney - _____________________________________________
b) Miná al Ahmadí - ______________________________________
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c) Jokohama - ______________________________________
d) Vancouver - ____________________________________
e) Kalkata - ______________________________________

6. Podtrhni města ležící v Australském svazu:
SYDNEY – JOKOHAMA – ADELAIDE – CAPE TOWN – WELLINGTON – HOBARD
– ALICE SPRINGS – VANCOUVER

7. Kterému oceánu patří:
a) Perský záliv -_____________________________
b) Kalifornský záliv - ___________________________
c) Žluté moře - ____________________________________
d) Arabské moře - _________________________________
e) Filipíny - __________________________________
f) Taiwan - __________________________________
g) Maledivy - _________________________________
h) Komory - __________________________________

8. Oprav tak, aby platilo:
(př.: Afrika je největší kontinent světa. Oprava: Asie

je největší kontinent

světa nebo Afrika je třetí největší kontinent světa.)
a) Austrálie leží na severní polokouli. Oprava: __________________________
____________________________________________________________
b) Velké předělové pohoří lemuje západní pobřeží Austrálie. Oprava: _________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
c) Velká útesová bariéra se nachází v Indickém oceánu. Oprava: ____________
______________________________________________________________
__________________________________________________________
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9. Rozhodni, kteří živočichové jsou v Austrálii původní (P) a kteří byli dovezeni
(D):
KLOKAN _____ - KRÁLÍK _____ - KŮŇ _____ - PTAKOPYSK ____ - DINGO ____ PŠTROS EMU _____ - JEŽURA ____ - KOALA MEDVÍDKOVITÁ ____

10. Škrtněte rovnoběžky a poledníky, které neprocházejí Austrálií:
20°j.š. – 45°j.š. – 23,5°s.š. – 35°j.š. – 10°s.š. –

140°z.d. – 140°v.d. – 120°v.d. –

0°v.d. – 100°z.d.

11. Vyškrtni, co do skupiny nepatří. Své rozhodnutí zdůvodni:
a) Korálové moře – Tasmanovo moře – Žluté moře – Ochotské moře – Arabské
moře

zdůvodnění:_____________________________________________

_____________________________________________________________
b) Madrás – Richard´s Bay – Los Angeles – Sumatra – Kalkata
Zdůvodnění: _____________________________________________________
____________________________________________________________
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