
Zeměpis VII. A, B – 11. – 15. 5. – ASIE – PŘÍRODNÍ POMĚRY – PŘÍRODNÍ KRAJINY (učebnice str. 94 – 

95, zápis do sešitu viz níže) + NEJLIDNATĚJŠÍ SVĚTADÍL (učebnice str. 96 – 98, pracovní listy + řešení). 

 

ASIE – PŘÍRODNÍ KRAJINY 

- zastoupeny všechny přírodní krajiny 

- rozsáhlá území pokrývají pouště (př. 

Arabská, Gobi, Karakum, Thár) a 

polopouště 

- leží zde jak největší (Kaspické moře), tak i 

nejhlubší (Bajkal) jezero světa 

- endemické druhy zvířat (př. orangutan, 

gibon, tygr, slon indický) a rostlin 

 

 

 

 

 

 

 



Nejlidnatější světadíl – způsob života 

 

1. K jednotlivým obrázkům přiřaď správné písmeno:  

    a) Mongolští pastevci žijí kočovným způsobem života a bydlí proto ve velkých stanech – 

        jurtách. 

    b) Mrakodrapy v japonském Kóbe musí odolat mírnějším zemětřesením. 

    c) Tádž Mahal je monumentální pomník v Ágře ve státě Uttarpradéš v Indii. Budova  

        se proslavila po celém světě, stala se symbolem Indie. 

    d) Na trhu v syrském Damašku koupíte téměř cokoliv. 

    e) Most přes průliv Bospor spojuje dvě části Istanbulu – evropskou a asijskou. 

    f) Palác dalajlámy v Lhase, duchovním středisku Tibetu. 

 

           

 

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

 

           

 

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

 



2. Prohlédni si vlajky asijských států (např. v atlasu). Na kterých z nich najdeš znak 

    půlměsíce? Co tento symbol znamená? Co znamená pěticípá hvězda na některých vlajkách? 

 

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

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

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

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

 

 

3. Kterým jazykem hovoří nejvíce lidí na světě? Kolik je to procent světové populace? 

 

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

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

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

 

 

 

Řešení: 

 

1. Pořadí písmen: c, f, d, b, a, e. 

 

2. Ázerbájdžán, Malajsie, Maledivy, Pákistán, Singapur, Turecko, Turkmenistán, Uzbekistán; 

    symbol islámské země. Pěticípá hvězda může znamenat komunistickou vládu (Korejská 

    lidově demokratická republika, Čína, Vietnam). 

 

3. Nejrozšířenějším rodným jazykem na světě je čínština (hovoří jí asi 1 250 mil. lidí);  

    jedná se asi o jednu šestinu světové populace. 



Nejlidnatější kontinent – náboženství 

 

Doplň názvy hlavních světových náboženství a přiřaď správné číslo k příslušnému obrázku. 

 

1. Nejrozšířenějším náboženstvím světa je ………………………… s více než 2 miliardami věřících. 

Je soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), 

spasitele světa, Božího syna, který se v Kristu zjevil. Zdrojem víry je Bible (Starý a Nový zákon). 

Postupně vznikla řada samostatných církví, například katolická, protestantská, pravoslavná. V čele 

římskokatolické církve stojí papež, který sídlí ve Vatikánu (Řím). 

 

2. ………………………… je nejmladší náboženství založené na učení proroka Muhammada. Jeho 

vyznavači jsou muslimové a modlí se k Alláhovi. Dodržují přísná životní pravidla: nepožívají vepřové 

maso a alkohol; pravidelně se modlí; jeden měsíc v roce dodržují půst; jednou za život mají navštívit 

svaté město Mekku v Saúdské Arábii. Svatou knihou je korán. 

 

3. Nejrozšířenějším náboženstvím v Indii je ………………………… . Jeho vyznavači uctívají některá 

posvátná zvířata, řeky, slaví svátky, pořádají poutě k posvátným místům. Uctívají božstva převážně 

formou nekrvavé oběti (púdža). Někteří věří v posmrtné převtělování. Základem je rozdělení lidí do 

společenských skupin – kast. Četné texty a mantry začínají posvátnou slabikou Óm, která bývá 

považována za projev duchovní síly. 

 

4. ………………………… patří k nejstarším náboženstvím. Uznává rovnost všech lidí. Hlásá lásku 

k lidem a ke všem živým tvorům. Cílem života věřícího je dosažení nirvány (tj. vysvobození bytostí 

z nekonečného koloběhu zrození a smrti) tím, že se zbaví chtivosti, nenávisti a nevědomosti. 

 

5. ………………………… je termín, který označuje náboženství židovského národa. Je 

monoteistickým náboženstvím, tzn. že uctívá jediného Boha. Uctívání jiných bohů je zapovězeno, 

stejně jako uctívání soch, jiných předmětů či míst nebo přírodních úkazů. Uznává pouze Starý zákon. 

Židé byli pro svou víru často pronásledováni, dnes žijí po celém světě. Jediným státem, kde je toto 

náboženství státním náboženstvím, je Izrael. 

 

 



                                                     

 

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

 

                                                                                                               

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení: 

 

1. křesťanství, 2. islám, 3. hinduismus, 4. buddhismus, 5. judaismus. 

 

Pořadí čísel u obrázků: 4, 2, 3, 1, 5. 


