
ASIE

Asie  je  ___________  světadíl.  Nejvyšší  částí  Asie  je  mladé  pohoří  ____________________.  Nejvyšší

velehorou světa je ________ _________________ .V Asii se nachází také nejnižší bod souše, jímž je hladina

bezodtokého jezera zvaného _______________ ___________. Podél východního pobřeží Asie se táhne pás

se silnou  sopečnou a ________________________  činností. Největším jezerem je ___________________

____________. Nejhlubším jezerem je ________________ (hloubka 1 620 m). Asie má nejvíce obyvatel ze

všech světadílů. V Asii vznikla všechna největší světová náboženství – judaismus, ____________________,

islám, ___________________, hinduismus.

JIHOZÁPADNÍ ASIE

Nachází se zde nejníže položené místo na souši – __________ _________ (-402 m).________________

poloostrov – největší poloostrov na Zemi. V povodí řek Eufrat a Tigris se rozkládá _________________

nížina. Podnebí – ___________ s horkými léty a chladnými zimami. Obyvatelstvo – ____________, Turci,

Peršané a Židé. Největším nerostným bohatstvím Jihozápadní Asie je ___________.

JIŽNÍ ASIE

Severní hranici oblasti tvoří mladé pohoří _________________ s nejvyššími vrcholy Mt. Everest (8 848 m) a

např.  _________________ (8126 m), ___________________________ (8172 m), ___________________

8078 m), ___________________ (8598 m). Monzunové podnebí způsobuje střídání období ____________ a

období  ____________.  Nejvýznamnější  řeky  –  Indus,  ___________  a  Brahmaputra.Biomy  –

_____________, monzunové lesy, pouště a polopouště. Hlavní plodiny – __________, pšenice, sója, cukrová

třtina, čajovník.

JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Jihovýchodní  Asie  zabírá  poloostrov  ____________  ___________  a  Malajský  poloostrov,  ostrovy  a

souostroví _______________ oceánu (např. Velké a Malé ____________, Filipíny). Jihovýchodní Asie leží v

______________ teplotním pásu s  _________________ podnebím. Obyvatelé jsou soustředěni především v

okolí velkých řek – např. Iravadi, ___________________ a Songhace. Zemědělci pěstují jako hlavní plodinu

____________, na plantážích roste ____________________.



 VÝCHODNÍ ASIE

Poloha na styku litosférických desek je příčinou častých ____________________ a _________________

činnosti.

Japonsko

Hlavní  město  –  _____________.  Japonsko  se  rozkládá  hlavně  na  ostrovech  Hokkaidó,  ____________,

Šikoku a  Kjúšú.  Povrch  tvoří  především  _______________  pohoří  (např.  sopka Fudži).Na  ostrovech

převládá  ___________________  __________________  podnebí s  častými  tajfuny (tropické  bouře).

Zemědělci  pěstují  hlavně  ___________,  sóju,  citrusy a  cukrovou třtinu.   Japonsko  je  velmoc  v  lovu

__________.  Japonsko  je  známé  průmyslovými výrobky –  automobily  a  motocykly  (H_________,

T_____________, N_________ a další, elektronika (S________, Panasonic) atd.

Čína

Počtem obyvatel (1,3  miliardy)  je  Čína  na  ____________  místě  mezi  státy  světa.  Hlavní  město  –

_______________. ________________ plošina je největší a nejvýše položená náhorní plošina na Zemi. Čína

má  obrovské  zásoby ____________,  rud kovů,  _____________,  ropy a  má  velké  zdroje  ___________

energie.  Zemědělci pěstují  především ____________,  pšenici,  kukuřici,  sóju,  kaoliang,  sladké brambory,

_____________,  cukrovou třtinu a  bavlník.  Tradici  má chov _________ _______________ (pro výrobu

hedvábí).

CENTRÁLNÍ ASIE

Podnebí Centrální Asie je _________________________ s velkými teplotními rozdíly mezi létem a zimou.

Velké plochy zabírají pouště Kyzylkum, Karakum, ______________________ a _____________. Příznačné

jsou  _____________________  pánve,  které  nemají  spojení  se  světovým  oceánem.  Velké  řeky

_________________  a  Amudarja ústí  do  Aralského jezera.  Na  východě  vystupují  velehory  Ťan-šan a

_________________. Významná jsou starobylá města Taškent, ____________________ a Bucharu.

Rusko

Rusko  je  největší stát naší  planety.  Je  to  federativní  stát  s  názvem  _______________

____________________. Jeho území má  rozlohu ______ mil. Km2. Hlavní město je _______________.K

Rusku náleží severní část  pohoří Kavkaz s nejvyšším bodem republiky __________________ (5642 m n.

m.).  Největší  řeky  –  Ob,  Jenisej,  _______________,  Indigirka a  Kolyma.  Nejdelší řeka Evropy  –

_______________ ústí do Kaspického moře.Jezero ______________ je nejhlubším jezerem na Zemi (- 1620

m).
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