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-nejmenší světadíl, leží pouze na jižní polokouli, prochází jím obratník ……………………. 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Povrch a vodstvo  

- Austrálii omývají oceány ………………………….. a ………………………………….. 

- 2/3 území tvoří bezodtoké oblasti 

- nestálé vodní toky zvané creek (v Africe se nazývaly ……………………………….)  

- ve vnitrozemí mají velký význam artéské studny, které jsou zde často jediným zdrojem vody  

 

 

 
 

Cvičení: 

1/ Popiš, jak funguje artézská studně.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

Proč jsou v Austrálii důležité? 

……………………………………………………………………………………… 
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2/ Petr se chystá do Austrálie na sezónní sklizeň jablek. 

a) Ve kterém měsíci pojede? ÚNOR – ZÁŘÍ 

b) Do Austrálie přiletěl v 10 hodin tamního času a zavolal svému kamarádovi. V kolik hodin bylo v ČR? ………………………. 

c) Slíbil mu, že přiveze fotografie australských zvířat. Čí fotky může přivést KOALA – SLON – KLOKAN – PTAKOPISK – 

BIZON – KRÁLÍK – ZEBRA  

3/ Zaškrtni správné tvrzení: 

Celá Austrálie leží na   Austrálie je svojí plochou   V Austrálii se nachází    

a) severní polokouli   a) větší než Evropa   a) velké množství řek 

b) západní polokouli  b) menší než Evropa   b) často vysychající koryta řek 

c) jižní polokouli   c) větší než Afrika    c) velké řeky Murray a Darling  

4/ Najdi nejvyšší horu Austrálie …………………………………………… 

 Blízko jakého města leží? ………………………………… 

 

*Podtrhni správné tvrzení - Austrálii omývá: 

Tichý oceán – Atlantský oceán – Indický oceán – Severní ledový oceán – Středozemní moře – Tasmanovo moře – Korálové moře  

* Zaškrtni, který pojem do čtveřice nepatří a napiš proč.  

a) Murchison  - Darling – Melbourne – Murray  

b) Korálové moře – Arafurské moře – Tasmanovo moře – Karibské moře  

c) Gibsonova poušť – Kalahari – Velká písečná poušť – Velká Viktoriina poušť  

d) Nil – Eyreovo jezero – Malawi – Tanganika  

Podnebí a přírodní krajiny  
- Horké suché, nerovnoměrné rozložení srážek. 

- Nejvlhčí oblast je na ……………………... země (tropické deštné lesy). 

- V jakých podnebných pásmech se Austrálie nachází? …………………………………………………………………. 

- S jakými přírodními krajinami se zde můžeme setkat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Savany jsou v Austálii označovány jako buš. Je zde velmi málo lesů.  

- Typickou dřevinou je eukaliptus (blahovičník)  

- Která zvířata jsou pro Austrálii typická? 

..................................................................................................... 

…………………………………………………………………. 

 (Poloha kontinentu, která vedla k samostatnému vývoji australské přírody, 

způsobila, že zdejší rostlinstvo a živočišstvo jsou jedinečné. Vyskytují se zde 

druhy, které jindy na Zemi nenajdeme. Takový druh označujeme pojmem 

endemit. Při osidlování kontinentu Evropany však došlo k zavlečení druhů, 

které se zde nekontrolovatelně množí – králící, psi, ropuchy) 

 

Cvičení: 

1/ Zjisti teplotu v Alice Springs  

V lednu …………………………………………  V červenci …………………………………………….. 

Zjistí teplotu v Sydney  

V lednu ………………………………………… V červenci ………………………………………………… 

Ve kterém místě je rozdíl mezi teplotami větší? …………………………………………………………………… 
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Z jakého důvodu? ……………………………………………………………… ………………………………………  

2/ Do slepé mapy zakresli  

a) oblast tropických deštných lesů 

b) Arnhemská země 

c) Velké předělové pohoří 

d) Eyreovo jezero 

e) Velká Viktoriina poušť 

f) Korálové moře 

g) západní pobřeží Austrálie 

h) Tasmánie  

 

 

 

3/ Podnebí Austrálie je většinou horké a suché – chladné a vlhké.  

   Na Yorském poloostrově je srážek dostatek, proto se zde vyvinul potravinářský průmysl – tropický deštný les – hustý stepní      

porost.  

  Protože Východoaustralské pohoří zadržuje srážky, vznikly ve střední Austrálii pouště a polopouště – národní parky – tundry.  

  Podél severovýchodního pobřeží Austrálie se táhne Velká útesová bariéra – Malá útesová bariéra – Korálová bariéra.  

 

* Najděte nejvyšší horu a napište její nadmořskou výšku - Asie…………………………………………., Evropa 

………………………………………, Afrika ……………………………………a Austrálie………………………………………. 

Na kterém kontinentu je nejvyšší hora „nejmenší“ ……………………………….. a „největší“ ……………………………….? 

 

* Podle atlasu přiřaďte k uvedeným ostrovům v Tichém a Indickém oceánu státy, ke kterým patří. 

a) Cejlon    1) Rusko    ………………. 

b) Sumatra    2) Indonésie   ………………. 

c) Havajské ostrovy   3) USA    ………………. 

d) Luzon    4) Filipíny   ………………. 

e) Tasmánie    5) Austrálie   ………………. 

f) Hokkaidó    6) Srí Lanka   ………………. 

g) Sachalin    7) Japonsko   ………………. 

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 

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

……………. 
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