
Cvičení: 

1/ Oprav chybná tvrzení 

a) Řeka Amur se vlévá do Indického oceánu. 

b) Poloostrov Japonsko leží východně od Asie. 

c) Japonsko není ohroženo zemětřesením, protože leží na hranicích 

litosférických desek. 

d) Nejhlubším sladkovodním jezerem je Aralské jezero. 

e) Do Aralského jezera se vlévá řeka Amudarja, z jezera vytéká řeka 

Syrdarja.  

f) Kontinent Asie leží převážně na severní polokouli a západně od 

hlavního poledníku.  

g) Pobřeží Asie je méně členité než pobřeží Afriky.  

 

* Najdi v osmisměrce 10 významných asijských řek. 

Povrch – pohoří, nížiny 
- Asie je světadíl s největším rozdílem nejnižším bodem ……………… m pod mořem a nejvyšší horou 

………………… m nad mořem. 

Nížiny:   

1/ Západosibiřská nížina 

2/ Velká čínská nížina 

3/ Indoganžská nížina  

Nížiny jsou hustě zalidněné. 

 

Pohoří: 

A/ Himaláje 

B/ Ťan – Šan 

C/ Altaj 

D/ Kavkaz  

E/ Karákorám 

 

Zbytek světadílu tvoří náhorní plošiny (vysoké nadmořské 

výšky), např. Tibetská náhorní plošina (5000 m n.m.). 

Cvičení: 

1/ Do mapy červeným bodem zakresli nejvyšší horu Asie a celého světa………………….………, leží v pohoří 

…………………………. a měří …………m nad mořem.   

2/ Vyškrtni ze čtveřic pojem, který tam nepatří.Proč? 

a. Ťan-Šan  - Himaláje – Mt. Everest – Karákóram 

b. Atlantský oceán – Severní ledový oceán – Tichý oceán – Indický oceán 

c. Somálský poloostrov – Kamčatka – Zadní Indie  - Přední Indie 



3/ Najdi na mapě všechny názvy nejvyšší hory světa 

……………………………………………………………………………………………… 

V atlasu  vyhledej 2 asijské činné sopky, jejichž poloha je 

zakreslena na obrázku. Doplň jejich názvy a jména zemí, 

v nichž sopky leží. 

 

Názvy sopek-  ……………………………………….. 

  ………………………………………… 

 

Jména států- ……………………….………………. 

  ………………………………………… 

 

Podnebí a přírodní krajiny  

- Asie se rozkládá od rovníku skoro až k ………………………………… pólu 

1/ J a JV Asie  

- oblast monzunových dešťů (léta jsou velmi vlhká, zimy suché), využívaná k pěstování rýže 

- tropické deštné lesy (po celý rok teplo a vysoké srážky)  

2/ vnitrozemí Asie  

- velmi nehostinná krajina – chladné pouště (např. …………..………… - rozdíly v teplotách v zimě -40°C, 

v létě +45°C) 

- horské krajiny – 

pohoří………………………………………..………………………………………………………………   

4/ Arabský poloostrov 

- horké pouště (…………………………………………..…. – naměřena teplota až 78°C) 

5/  S Asie  

- tajga……………………………………………………………….. 

- tundra ……….…………………………………………………….. 

Cvičení: 

1/ Jak se projevuje… 

… letní monzun? 

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

…zimní monzun? 

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

2/ Jaký monzun je zobrazen na obrázku? …………………………………….. 

3/  dobrovolný úkol : vyhledej  

a) nejsušší místo v Asii: ………………………   …………. mm 

b) nejvlhčí místo v Asii: ……………………… …………. mm 

 

c) nejteplejší místo v Asii: …………………… …………. °C 

d) nejchladnější místo v Asii: ………………... …………. °C 



 

 


