
Zeměpis VII. A, B – 15. – 19. 6. – ASIJSKÉ REGIONY – SIBIŘ A DÁLNÝ VÝCHOD (učebnice str. 118 – 119, 

pracovní list + řešení); SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN (učebnice str. 120 – 121, zápis do sešitu viz níže, 

podívej se na příběh o dobytí severního pólu: https://www.stream.cz/slavnedny/10009892-den-kdy-

mel-robert-peary-dobyt-severni-pol-6-duben). 

 

Sibiř a Dálný východ 

 

1. Asijské Rusko se dělí na dvě části: Sibiř a Dálný východ. Hranicí mezi nimi je …………… 

    …………………………………………………… . Které pohoří odděluje Sibiř od Evropy? 

 

2. Ve kterých podnebných pásech leží tento region? 

 

3. Vysvětlete pojem permafrost. 

 

4. Perlou Sibiře bývá označováno nejhlubší jezero světa ………………………… s maximální 

    hloubkou ………………………… . Které velké město stojí na jeho břehu? Z Bajkalu 

    vytéká jediná řeka – ………………………… . Na ní byla vybudována 

    ………………………… přehrada, která patří k největším na světě. 

5. Přiřaď následující města ke správným železničním tratím: Moskva, Čeljabinsk, Omsk, 

    Novosibirsk, Krasnojarsk, Bratsk, Irkutsk, Čita, Usť-Kut, Tynda, Mogoča, Sovetskaja 

    Gavaň, Chabarovsk, Vladivostok. 

    Transsibiřská magistrála: …………………………………………………………………….    

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    Bajkalsko-amurská magistrála: ……………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

 

https://www.stream.cz/slavnedny/10009892-den-kdy-mel-robert-peary-dobyt-severni-pol-6-duben
https://www.stream.cz/slavnedny/10009892-den-kdy-mel-robert-peary-dobyt-severni-pol-6-duben


           červeně: „Transsib“, zeleně: BAM 

6. Najdi na mapě města Chabarovsk a Ósaka. Odpověz na tyto otázky:     

    a) Ve kterém z těchto měst vychází dříve slunce? …………………………………………... 

    b) Ve kterém z nich začíná dříve nový den? ………………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení: 

 

1. Doplnění textu: Verchojanské pohoří; Sibiř odděluje od Evropy pohoří Ural. 

2. Region se nachází v oblasti mírného kontinentálního klimatu, oblasti subpolárního podnebí 

    a oblasti polárního podnebí. 

3. Jako permafrost se označuje trvale zmrzlá půda. 

4. Doplnění textu: Bajkal, 1 637 m (1 642 m). Na jeho břehu stojí velké město Irkutsk. 

    Doplnění textu: Angara, Bratská přehrada. 

5. Transsibiřská magistrála: Moskva, Čeljabinsk, Omsk, Novosibirsk, Krasnojarsk, Irkutsk, 

    Čita, Mogoča, Chabarovsk, Vladivostok. 

    Bajkalsko-amurská magistrála: Bratsk, Usť-Kut, Tynda, Sovetskaja Gavaň. 

6. a) stejně; b) v Chabarovsku (jiné časové pásmo).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Severní ledový oceán 

- nejmenší a nejchladnější oceán 

- slovo „ledový“ vystihuje charakter zdejších 

vod a studené podnebí 

- Arktidou označujeme jeho ostrovy a 

pobřežní oblasti pevnin zhruba k pomyslné 

hranici severního polárního kruhu 

- v Arktidě leží největší ostrov světa 

Grónsko 


