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AUSTRÁLIE

1. Zakresli do mapy Austrálie, kde se nachází:

a) Velké předělové pohoří                                    e) Tasmánie                
b) Australské Alpy                                                f) Tichý oceán
c) Velký australský záliv                                      g) Indický oceán
d) Sydney                                        
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2. Doplň správně chybějící místa v textu:
    
    Austrálie se nachází na ………….polokouli. Objevili ji ………………(národ). 
    Největším ostrovem Austrálie je………………. 
    Hlavním městem Austrálie je…………….. 
    Typickou rostlinou pro Austrálii je ………….., kterým se živí koala. 
    Největším městem Austrálie je ………….. 
    Úředním jazykem v Austrálii je ……………..


3. Podtrhni, která zvířata žijí pouze v Austrálii a nikde jinde:

    Tygr, ptakopysk, koala, panda, velbloud, zebra, ježura, lev





4. Utvoř správné dvojice:

DARLING                                                         OSTROV

ADELAIDE                                                       HORA

TASMÁNIE                                                       ŘEKA

AYERS ROCK                                                   MĚSTO


5. Doplň do tabulky požadované údaje o Austrálii:

      hlava státu

   složení obyvatel

  nerostné suroviny

        podnebí

       typy krajin



AUSTRÁLIE

1. Zakresli do mapy Austrálie, kde se nachází:                                        
a) Velké předělové pohoří                                    e) Tasmánie                
                                        b) Australské Alpy                                                f) Tichý oceán
c) Velký australský záliv                                      g) Indický oceán
                                             d) Sydney                                        
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2. Doplň správně chybějící místa v textu:
    
    Austrálie se nachází na jižní polokouli. Objevili ji Holanďani (národ). 
    Největším ostrovem Austrálie jeTasmánie. 
    Hlavním městem Austrálie je Canberra. 
    Typickou rostlinou pro Austrálii je eukalyptus, kterým  se živí koala. 
    Největším městem Austrálie je Sydney.
    Úředním jazykem v Austrálii je angličtina.


3. Podtrhni, která zvířata žijí pouze v Austrálii a nikde jinde:

    Tygr, ptakopysk, koala, panda, velbloud, zebra, ježura, lev





4. Utvoř správné dvojice:

DARLING                                                         OSTROV

ADELAIDE                                                       HORA

TASMÁNIE                                                       ŘEKA

AYERS ROCK                                                   MĚSTO


5. Doplň do tabulky požadované údaje o Austrálii:

      hlava státu
královna Alžběta II.
   složení obyvatel
přistěhovalci z Evropy + původní obyvatelé 
  nerostné suroviny
uhlí, rudy, bauxit, uran, zlato
        podnebí
tropické a subtropické, sucho
       typy krajin
pouště a polopouště, smíšené lesy, tropické deštné lesy
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