
Zeměpis VII. A, B – 18. – 22. 5. – ASIJSKÉ REGIONY – ROZDĚLENÍ ASIE (učebnice str. 99, zápis do sešitu 

viz níže) + BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD (učebnice str. 100 – 103, pracovní list + řešení). 

Alf – test Asie – poloha, povrch, vodstvo – zkus i víckrát, ať si zlepšíš známku.  

 

ROZDĚLENÍ ASIE 

Podle polohy do částí: Blízký východ, Střední 

východ, Zakavkazsko, Střední Asie, jižní Asie, 

jihovýchodní Asie, východní Asie, Sibiř a 

Dálný východ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blízký a Střední východ 

 

1. Jak se jmenuje průliv, na jehož obou březích leží největší turecké město Istanbul? 

 

2. Je Istanbul i hlavním městem Turecka? 

 

3. Kterému státu patří tato vlajka? Stát je členem EU, ačkoliv leží v Asii. 

     

4. Zkus vysvětlit, proč má hlavní město Kypru dvě jména. 

 

5. Zjisti a vysvětli, jak se vyrábějí rozinky. Co jsou to sultánky? 

 

6. Kterým jazykem se mluví v Izraeli? 

 

7. Najdi v textu na další řádce typickou specializaci Izraele: 

    BURJODUKŠAEBNLÍSDAIEAVMTACNHTPŮ 

 

8. Co znamená název Mezopotámie česky? 

 

9. Ropa je celosvětově nejžádanější surovina. Proč tomu tak je? Lze ji něčím nahradit? 

    Jmenuj alespoň pět výrobků, které jsou vyrobené z ropy. 

 

10. Kolik litrů ropy obsahuje 1 barel ropy? 

 

11. Zjisti, proč je Mekka posvátným místem muslimů. Proč se k ní klanějí a proč putují právě 

      tam? 



Řešení: 

 

1. Istanbul leží na březích průlivu Bospor. 

2. Hlavním městem Turecka je Ankara. 

3. Kyperská vlajka. 

4. Nikósie (taktéž Lefkósie) je hlavní a rovněž i největší město Kypru. Metropole je rozdělena 

    již od roku 1974 na jižní řeckou (Nicosia) a severní tureckou (Levkosa) část, které jsou  

    od sebe odděleny demilitarizovanou zónou spravovanou Organizací spojených národů, tu 

    lze překročit na dvou hraničních přechodech. 

5. Rozinky se vyrábějí sušením hroznů. Sultánky jsou zvlášť velké rozinky. 

6. Dva úřední jazyky jsou hebrejština a arabština. Hlavním jazykem je hebrejština a hovoří jí 

    většina populace. Arabsky hovoří izraelští Arabové a Židé, kteří do Izraele imigrovali 

    z arabských zemí. 

7. Broušení diamantů. 

8. Mezopotámie – řec. Mesopotamiá, původní význam slova je „země mezi řekami“. 

9. Ropa je částečně nahraditelná uhlím. Slouží k výrobě umělých hmot a vláken, pohonných 

    hmot, hnojiv, léků, barviv, asfaltu atd. 

10. 1 barel ropy = 159 litrů. 

11. Pouť do Mekky (hadž) je jedním z pěti pilířů islámu a je povinná pro všechny muslimy, 

      kteří se těší dobrému zdraví a mají dostatek finančních prostředků. Mekka je rodištěm 

      Mohameda, proroka islámu, a je nejsvětějším městem islámu. Nejdůležitějším poutním 

      místem je Kába, kostkovitá budova bez oken uprostřed velké mešity. Věřící obcházejí 

      sedmkrát tuto stavbu a doufají, že budou schopni dotknout se posvátného černého 

      kamene (pravděpodobně se jedná o meteorit), který je umístěn v jednom z jejích rohů. 

      V knize Příběhy Proroků se píše, že tento kámen byl snesen andělem Gabrielem z ráje a 

      původně byl bílý, ale doteky lidí „pošpiněných“ hříchy jej časem zčernaly.   


