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       Australský svaz  
- hlavní město: …………………………………………………… 

- člen Britského společenství národů, hlavou státu je  ……………………………………. 

- Austrálie byla britskou trestaneckou kolonií (již předtím objevena Holanďany a Portugalci, 

ale nepovažovali světadíl za bohatý a vhodný ke kolonizaci)  

- Původní obyvatelstvo se nazývá – Aboriginal (Austrálci), dnes ale  většina Australanů pochází z Evropy 

- Australský svaz je federativní stát a skládá ze:  2 teritorií a 6 států (např. ……………………………………………………) 

 

Hospodářství a život 

- dnes vyspělý stát  

- vnitrozemí je málo lidnaté, protože 

………………………………………………………………………………………. 

- většina lidí žije ve …………………………………. ( 80%, hl. jihovýchod) , ve vnitrozemí na 

osamělých farmách (děti se učí ……………………………)  

- převážně chov ………………………… (zpracování  vlny a masa) 

- těžba surovin 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

Cvičení  

1/ Který jazyk je v Austrálii úředním jazykem? 

………………………………………. 

 

2/ V jaké části Austrálie se nachází největší počet velkých měst? ……………………………………………………. 

Jaká například? …………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Do mapy zakresli: 

1) Canberra 

2) Sydney  

3) Perth  

4) Brisbane  

5) Adelaide  

6) Melbourne 

7) Alice Springs  

8) Darwin  

 

4/ Odpověz na otázky 

Lidé, které označujeme Aboriginal, znamená „lidé, kteří tu byli na začátku“. Tito domorodci v češtině nazývaní Austrálci, tvoří 

samostatnou skupinu černé rasy, žili kočovným životem. Obživu si opatřovali lovem a sběrem. Vypěstovali v sobě úžasnou schopnost 

orientovat se v nedohledné suché krajině, najít zde vodu a potravu. Dnes tvoří tato etnická skupina přibližně jedno a půl procenta 
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australského obyvatelstva a jen velice málo jejich příslušníků žije jako předkové. Mnozí žijí na nízké sociální úrovni. Některé 

domorodé kmeny vedou kampaň na vrácení území, o něž je připravili evropští přistěhovalci.  

 

1. Jaká je původní rasa v Austrálii?……………………………………………………. 

2. Jaká  rasa v Austrálii převažuje dnes?.......................................................................... 

3. Jak žili Austrálci před příchodem Evropanů? ……………………………………….. 

4. Jak žijí Austrálci dnes? 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Austrálci používali zde vyobrazený nástroj. Jak se jmenuje? ……………………………... 

6. K čemu ho mohli používat? ………………………………………………………………... 

* 

 

1/ nejmenší australský ostrov 

2/ průliv mezi Austrálií a Novou Guineou  

3/ obratník na jižní polokouli 

4/ nejdelší rovnoběžka 

5/ průliv mezi Austrálií a Tasmánií  

6/ světadíl tvořený tichomořskými ostrovy 

7/ australský pes 

8/ nejsušší krajina 

9/ queenslandský poloostrov 

10/ australský savec 

11/ australský medvídek  

* Srovnej místa dle nadmořské výšky (1 nejnižší 4  nejvyšší)  

MUSGRAEVO POHOŘÍ     …………… 

MAC. DONNELLOVO POHOŘÍ   …………… 

EYREOVO JEZERO    …………… 

MT. KOSCIUSKO   …………… 

 

   


