ASIE:
1. Vypiš kontinenty podle velikosti.
2. Čím je oddělena Asie od Evropy.
3. Čím je oddělena Asie od Afriky.
4. Čím je oddělena Asie od Ameriky?
5. Kde v Asii najdeme a jak se jmenuje nejníže položené místo na Zemi? Proč se tak jmenuje?
7. Jak se nazývá nejvyšší pohoří světa včetně nejvyššího vrcholu a nadmořské výšky?
8. Jak se nazývá nejrozsáhlejší a nejvýše položená náhorní plošina světa?
9. Jak se nazývají řeky, které protékají Mezopotamskou nížinou?
10. Jak se jmenuje nížina, kterou protéká řeka Chang Jiang
11. V Asii najdeme největší a nejhlubší jezero na světě. Jak se jmenují a využívají?
12. Jaká je rozloha a počet obyvatel Asie? Porovnej s počtem obyvatel světa.
13. Které asijské státy mají největší počet obyvatel? Porovnej tyto počty s celkovým počtem
obyvatel Evropy.
14. Asi 40% plochy Asie patří do bezodtoké oblasti. Co to znamená.
15. Které vyspělé kultury vznikly na území Asie?
16. Které státy Asie patří mezi nejvyspělejší? Který z těchto států se v posledních letech nejrychleji
hospodářsky rozvíjí?
17. Které státy Asie označujeme jako „ asijské tygry“. Vysvětli tento pojem.
18. Které státy Asie patří mezi nejchudší na světě. Uveďte alespoň tři příklady.
19. Ve které části Asie většina obyvatel vyznává islám a hovoří arabštinou?
20. Vysvětlete co znamenají tato slova a ke kterému náboženství patří: a) synagogy, b) mešita, c)
bazilika.
21. Jaké písmo se používá v a) Číně, b) Rusku,c) Vietnemu?
22. Hlavní město a největší město Číny.
23. Vypiš alespoň tři čínské výrobky nebo produkty, které se vyváží do celého světa.
24. Jaké přírodní katastrofy často postihují Japonsko. Jak se jmenuje hlavní město Japonska?
25. Jaké výrobky se z Japonska hlavně vyváží do světa.
26. Vysvětlete, proč zboží vyvážené z Asie je většinou levnější než zboží původem z Evropy?
27. O kterých konfliktech nebo válečných zónách na území Asie jste v poslední době slyšeli?
28. Vyber ze seznamu států Asie arabské země: Izrael, Sýrie, Irák, Irán, Japonsko, Saúdská Arábie,
Indie, Jemen, Thajsko, Spojené arabské emiráty.
29. Utvořte dvojice: Perský záliv
Židé
Mekka
Jordánsko
Judaismus
Írán
Skalní město Petra
Saúdská Arábie
Anatolie
Turecko
Jeruzalém
ropa
Persie
Izrael
30. Rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá:
a) Na Srí Lance se pěstuje čaj.
b) Severní Korea je vyspělý stát.
b) V údolích velkých řek vznikly první velké civilizace.
d) Východ Číny je řídce osídlen.
e) V Korejské republice se vyrábí auta jako Kia, Hundai. f) Japonsko je císařstvím.
31. Určete státy: a) Honšů, Hirošima, samuraj, Honda, zemětřesení .
b) Tibet, Zakázané město, Shanghaj, Huang-He, panda.
c) Judaismus, Zeď nářků, Palestina, Mrtvé moře, synagoga.
d) Taliban, opium, chudý stát, Kábul.
e) Babylon, Islám, válka, ropa, Bagdád.
f) Tadž Mahal, kasty, Ganga, miliarda obyvatel, Romové
g) Ankara, mešity, Kurdové, Evropa, Velký Ararat.
32. Určete, které slovo mezi ostatní logicky nepatří:

a) Aralské jezero, Bajkal, Sumatra, Kaspické moře, Balchaš.
b) Jáva, Kypr, Cejlon, Ob, Honšů.
c) Amur, Chang Jiang, Ganga, Brahmaputra, Nil.
d) Tokio, Istanbul, Kábul, Dillí, Ulánbátar

AUSTRÁLIE, ANTARKTIDA, ARKTIDA:
1. Na které polokouli se rozkládá Austrálie.
2. Jak se nazývá největší korálový útes světa u SV pobřeží.
3. Jak se nazývá největší australský ostrov.
4. Hlavní město Austrálie.
5. Největší město Austrálie.
6. Která zvířata jsou typická pro australskou přírodu.
7. Které hospodářské zvíře se chová v Austrálii.
8. Oceánie se rozprostírá ve kterém oceánu.
9. Jaký je rozdíl mezi Antarktidou a Arktidou a na jakých pólech leží.
10. Které zvíře je typické pro Arktidu.
11. Které zvíře je typické pro Antarktidu.
12. Vypiš oceány podle velikosti.
13. Který oceán je nejteplejší a který nejstudenější.

