
Zeměpis VII. A, B – 8. – 12. 6. – ASIJSKÉ REGIONY – VÝCHODNÍ ASIE + ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE 

(učebnice str. 112 – 117, pracovní listy + řešení).  

Alf – test Východní Asie – zkus i víckrát, ať si zlepšíš známku. 

 

Východní Asie 

 

1. Zjisti informace o Velké čínské zdi. Kdy byla vybudována? Jak dlouho ji stavěli? Uveď její 

    rozměry. Najdi ji na mapě v atlasu. Tvoří hranici současné Číny? 

             ……………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………… 

2. Kolik států leží na Korejském poloostrově? 

 

3. Připomeňte si, které vynálezy pocházejí z východní Asie. 

 

4. Zjistěte z mapy průmyslu rozmístění nalezišť ropy v oblasti. 

 

5. Znáte značku aut vyráběných v Jižní Koreji? Dováží se i k nám? 

 

6. V Tokiu, Sapporu, Soulu, Naganu a Pekingu se konaly olympijské hry. Které to byly?  

    Ve kterém roce se konaly? Které město hostilo zimní olympijské hry v roce 2018? 

 

 



7. Které náboženství vyznávají Tibeťané? Kdo je považován za politického a světského vůdce 

    Tibeťanů? 

              …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení: 

 

1. Velká čínská zeď (221 př. n. l. – 1644 n. l.) je starý systém opevnění táhnoucí se napříč 

    severní Čínou. Dnešní podoba zdi byla vybudována za dynastie Ming v době od konce 14. 

    do začátku 17. století. Jejím účelem bylo chránit Čínu před mongolskými nájezdy. Podobná 

    opevnění proti vpádům kočovných kmenů byla však budována již v dávnějších dobách. 

    Zeď se táhne v délce cca 6000 km (se všemi odbočkami 8858,8 km), východní počátek má 

    při mořském zálivu na hranicích vlastní Číny a Mandžuska a končí daleko na západě  

    na pokraji pouště Gobi. Zeď v některých úsecích probíhá v několika liniích a vytváří 

    odbočky (započteno do celkové délky), na jiných místech je naopak přerušena; šířka 5,5 m, 

    výška až 11 m; není na dnešních hranicích, ale ve vnitrozemí Číny. 

2. Na Korejském poloostrově leží 2 státy: Korejská lidově demokratická republika (KLDR) a 

    Korejská republika (Jižní Korea). 

3. Z východní Asie například pochází papír, hedvábí, střelný prach, kompas, porcelán, tisk 

    z dřevěných desek a mnoho dalších vynálezů z oblasti astronomie, navigace, medicíny, 

    matematiky, stavebnictví. 

4. Hlavní naleziště ropy v regionu: Džungarská pánev, Cchajdamská pánev (pánev Qaidam). 

5. Největší korejská automobilka Hyundai Motor (koupila i další korejské automobilky KIA 

    Motors a Asia Motors), Daewoo Motor a Samsung Motors (výrobky prvních dvou 

    uvedených firem se prodávají i u nás). 

6. LOH se konaly v Tokiu (1964), Soulu (1988) a Pekingu (2008), ZOH se konaly v Sapporu 

    (1972) a Naganu (1998). Hostitelským městem zimních olympijských her v roce 2018 byl 

    jihokorejský Pchjongčchang. 

7. Tibetský buddhismus je označován jako lámaismus. Dalajláma je nejvyšší duchovní a 

    světský představitel Tibeťanů. Současný 14. dalajláma je Tändzin Gjamccho, který od roku 

    1959 žije v exilu v Indii.                    

 



Země vycházejícího slunce 

 

1. Jak Japonci nazývají svou ostrovní zemi? Proč se uprostřed jejich národní vlajky nachází 

    červený kruh? 

     

2. Jmenuj čtyři hlavní ostrovy Japonska v pořadí od největšího po nejmenší. Jak se přepravují 

    obyvatelé mezi nimi? 

    1. …………………… 2. …………………… 3. …………………… 4. ……………………    

   ………………………………………………………………………………………………… 

3. Jak se jmenuje nejdelší podmořský tunel na světě? Které japonské ostrovy spojuje? 

 

4. Vyhledejte jména dvou oceánských proudů, které ovlivňují podnebí těchto ostrovů. 

 

5. Některé japonské pojmy jsou mezinárodně známé. Vysvětli, co znamenají tato slova: 

    ikebana ……………………………………………………………………………………….     

    sakura ………………………………………………………………………………………...     

    gejša ………………………………………………………………………………………….     

    origami ……………………………………………………………………………………….     

    tatami …………………………………………………………………………………………     

    mikádo ……………………………………………………………………………………….. 

    suši …………………………………………………………………………………………... 

    karate ………………………………………………………………………………………… 

    rikša ………………………………………………………………………………………….. 

6. Proč nemají v japonských hotelích pokoje s číslem 4? 

 

7. Pokus se vysvětlit, proč se Japonci dožívají velmi vysokého věku. 



Řešení: 

 

1. Japonci nazývají svou zemi Nippon, což znamená „Pramen slunce“. Červený kruh 

    uprostřed jejich národní vlajky představuje vycházející slunce. 

2. 1. Honšú, 2. Hokkaidó, 3. Kjúšú, 4. Šikoku. I po vybudování několika podmořských tunelů 

    a rozmachu letecké dopravy mají velký podíl na přepravě mezi japonskými ostrovy 

    trajekty. 

3. Nejdelším tunelem světa je železniční tunel Seikan mezi japonskými ostrovy Honšú a 

    Hokkaidó. Jeho délka je 53,9 km (z toho 23,3 km pod mořským dnem). 

4. Studený Oja-šio, teplý Kuro-šio. 

5. Ikebana – japonské umění aranžování květin; sakura – japonský název stromu třešně a 

    jejich květů (plody třešní jsou z jiného druhu stromu); gejša – vzdělaná společnice;  

    origami – japonské umění skládání rozličných motivů z papíru; tatami – judistická žíněnka; 

    mikádo – krátký účes, stolní hra s tyčkami; suši – vařená rýže spojená se speciální 

    omáčkou, nanáší se na plátky mořské řasy, na vrstvu rýže se nanese vrstvička pasty z křenu 

    wasabi a na takto vzniklý polotovar se pak vkládá zelenina, avokádo, na kousky nakrájený 

    syrový či uzený losos, míchaná vajíčka nebo kaviár; karate – japonské bojové umění; 

    rikša – druh dopravního prostředku, kdy je lidskou silou (např. pěšky či na kole) poháněn 

    malý vozík, který slouží pro umístění většinou jedné či dvou osob. 

6. Znak pro číslo 4 zároveň znamená „smrt“. 

7. Zdravé jídlo japonské kuchyně sestávající z mořských řas a ryb (upravované nejrůznějšími 

    způsoby, dokonce jsou v oblibě i syrové), hodně zeleniny a rýže. Užívá se poměrně málo 

    tuku a ostrých koření. 

 

 

 

 


