
Zeměpis – 7. ročník 

Všechny děti (mládež) zdravím. Nezapomeňte i na zeměpis a vypracujte tyto 

úkoly: 

1. Zopakujte si Asii, na papír či zadní stránku sešitu zodpovězte na tyto 

otázky: 

 

1. Vypiš 4 státy, které leží ve Východní Asii: 

2. Se kterými státy sousedí Čína? 

3. Popiš povrch Číny (pohoří, nížiny, řeky, přehrada): 

4. Jaké je hlavní město Číny? 

5. Co Čína během historie dala světu (vynálezy, zajímavosti): 

6. Co je to lamaismus? 

7. Kolik má Čína obyvatel? 

8. Vyjmenuj 4 velké japonské ostrovy: 

9. Které japonské značky (firmy) znáš? 

10. Vypiš 5 japonských měst: 

11. Čím vešla do historie Hirošima? 

12. Jaký je rozdíl mezi Severní a Jižní Koreou? 

13. Kde leží SOUL? 

14. Čím je známý kumys? Pro jaký stát je typický? 

15. Co je to Gobi? 

 

 

 

 

 

 



2. Poznej asijský stát : (myslí se celá Asie) 

a) Káva -  med – bazary – Ankara 

b) Tádž Mahal – hinduismus- Indus- kasty 

c) Toyota – Nagasaki- Fudži- Ósaka 

d) Židé – Jeruzalém – Mrtvé moře – Zeď nářků 

e) Shangai – OH 2008 – Chuang Che- Hongkong 

f) Siam – turismus – rýže – Bangkok 

g) Tisíce ostrovů – Jakarta – tygr – Jáva 

h) Mekka – Islám – Nafúd – Ropa 

 

3. Spoj dvojice: 

Cejlon                                                                               Bangladéš 

Gruzie                                                                              Perský záliv 

Istanbul                                                                           Teherán 

Kuvajt                                                                               Tbilisi 

Írán                                                                                    ostrov 

Chudoba                                                                           Spojené arabské emiráty 

Irák                                                                                     Turecko 

SAE                                                                                     ropa 

 

4. Vyber si jakýkoliv stát Asie (ten, který tě něčím zaujal a líbí se Ti) a 

připrav si o něm referát. Aby jsi o něm dokázal vyprávět ( 2 minuty) . 

Pokud chceš, můžeš jej vytvořit ve formě prezentace. Budeme se 

tomu ve škole pak věnovat. 

 

5. V učebnici na stránce 40 – 41 si přečti článek o Severní Asi – Sibiř.  

 



Potom si přepiš nebo vytiskni tento zápis a nalep do sešitu: 

 

Severní Asie – Sibiř 

 Sibiř:  

-je část severní Asie, která patří Rusku 

     - představuje ¾  rozlohy Ruska (žije tu 50 mil lidí) 

                  - velké nerostné bohatství: ropa, zemní plyn, uhlí,  

                    zlato, diamanty, dřevo 

                   - města a průmyslové oblasti: oblast Kuzbas, města   

                      Omsk, Novosibirsk, Irkutsk, Vladivostok        

                   - zajímavost: Transsibiřská magistrála (nejdelší že- 

                      leznice na světě (přes 9300km) 

 

               

6.  Poslední úkol: vypracujte otázky z učebnice na str. 43 (1,2,3,4) 

 

Děkuji za spolupráci, mějte se dobře a na „snad brzkou viděnou!“ 

                                                p. uč. Horutová 

 

 

 


