
Zeměpis – 6. ročník (1. 6. – 12. 6.)  
 

- V tomto období se budeme věnovat Austrálii. 
- Opět budeš mít poznámky a pak pracovní list, který mně pošleš na email. 

 
 
Poznámky 

Austrálie 
- nejmenší kontinent, leží na jižní polokouli 
- prochází jí obratník Kozoroha 
- je nejsušším kontinentem 
- hlavní město: Canberra  

 
Povrch  

- největším ostrovem je Tasmánie 
- má nejnižší nadmořskou výšku ze všech světadílů 
- podél východního pobřeží leží Velké předělové pohoří, které na jihu přechází 

v Australské Alpy 
- nejvyšší vrchol pevninské části: Mount Kosciuszko v Australských Alpách 
- Velký bariérový útes je největším korálovým útesem světa  
- řeky nejsou dlouhé ani moc vodné, nejdůležitější řeka Murray  
- značnou část území pokrývají bezodtokové oblasti (creek) 
- půdy: červenozemě a žlutozemě, hnědozemě, pouštní a polopouštní půdy 
- nachází se v subtropickém a tropickém podnebném pásu 
- většina území savany, v Austrálii se savanám říká buš 
- na severu a severovýchodě jsou původní lesy 
- nejcharakterističtější strom eukalyptus (blahovičník) 
- velký podíl endemitů (klokan, medvídek Koala, vačice, ptakopysk, ježura…) 
- divoký pes Dingo  

 
Obyvatelstvo 

- osídlení země je velmi řídké a nerovnoměrné 
- původní obyvatelé světadílu jsou černí Austrálci  
- většina obyvatel jsou běloši (potomci přistěhovalců z Evropy) 
- objevitel Austrálie: Jamec Cook (mořeplavec, r. 1770) – britská kolonie 
- vysoká životní úroveň s výbornou zdravotní péčí 
- název 

o oficiální název je Australský svaz 
o je členem Britského společenství národů (hlavou státu je britský panovník, 

kterého zastupuje guvernér – výkonnou moc má vláda v čele s premiérem) 
 
Hospodářství  

- nerostné bohatství je velké 
- významná ložiska rud, uhlí a ropy 
- těžba drahokamů, zejména diamantů 
- průmysl soustředěn na jihovýchodním pobřeží 
- významné australské zemědělství 



- 1. místo na světě v chovu ovcí (produkci i vývozu vlny) 
- málo orné půdy, ale přesto pěstování obilnin (především pšenice) 

 
Doprava  

- při cestování na dlouhé vzdálenosti se v Austrálii využívá letecká doprava 
- sever a jih kontinentu je spojen transkontinentální železniční tratí 
- pro přepravu osob se nejvíce využívá automobilová doprava 

 
 
Pracovní list – vypracuj a pošli mně na email blahova@zs-kdyne.cz  

1. Rozlušti přesmyčky, které souvisí s Austrálií 

NAKLOK – LAKAO – TUSKALYPEU – BISRANEB – SATÁNIEM – CABERRAN – AYMRU 

 

2. Rozhodni, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá: 

a) Austrálie leží na jižní polokouli a prochází zde obratník Raka. 

b) U západního pobřeží se rozkládá největší bariérový útes na světě. 

c) Nejvyšší horou Austrálie je Mt. Kosciusko ležící v Australských Alpách na severu 

Austrálie. 

d) Yorský poloostrov je nejsevernějším poloostrovem Austrálie. 

e) V australské přírodě žije mnoho endemických druhů rostlin i živočichů. 

f) V Austrálii se nachází bohatá naleziště nerostných surovin. 

g) Území Austrálie je velmi řídce osídleno. 

h) Základem zemědělství je chov ovcí. 

i) Největším a zároveň hlavním městem je Sydney. 

j) Tasmánie je největší ostrov na severu Austrálie. 

 

3. Vypiš krajní body Austrálie (tj. nejsevernější, nejjižnější, nejvýchodnější a 

nejzápadnější bod – v atlase označen jako mys) 

 

4. Spoj do dvojic názvy 

Nový  

Yorský 

Arnhemská 

Opera 

Velký  

Australské 

Tasmanovo 

Byronův 

Alpy 

poloostrov 

bariérový útes 

moře  

Zéland 

mys 

země 

Sydney 

 

5. Do slepé mapy vyznač: Korálové moře, Tasmánie, Arafurské moře, Timorské moře, 

Arnhemská země, Yorský poloostrov, Velké předělové pohoří, Australské Alpy, Mt. 

Kosciusko, Tasmanovo moře, Velký australský záliv, Velká písečná poušť, Velká 

Viktoriina poušť 

mailto:blahova@zs-kdyne.cz


 

 

  


