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STÁTY ASIE
1. Vyškrtni ty státy, které v Asii neleží:
GUATEMALA, EKVÁDOR, SÝRIE, MONGOLSKO, BULHARSKO, MAROKO, JAPONSKO, TANZÁNIE, MONACO, KAZACHSTÁN, OMÁN, PERU

2. Utvoř správné dvojice:
SAÚDSKÁ ARÁBIE                                JERUZALÉM
IRÁK                                                         KÁBUL
INDIE                                                        BAGHDÁD
IZRAEL                                                     NOVÉ DILLÍ
AFGHÁNISTÁN                                       RIJÁD

3 . Doplň správně chybějící místa v textu:
   Úrodná oblast s povodím řek Eufrat a Tigris, na níž se rozléhá dnešní Irák, se v minulosti označovala jako………….. V jihozápadní Asii můžeme často narazit na vyschlá koryta řek, která se nazývají ………..…. Posvátné město všech muslimů ležící v Saúdské Arábii se jmenuje……………. Ostrovní stát, který je rozdělen na řeckou a tureckou část se nazývá………….. Nejlidnatějším státem Asie a zároveň celého světa je………………. Řeka Ganga protéká ……………..
4. Podle stručných charakteristik urči, o jaký stát se jedná:

A) Stát se rozléhá na většině území Arabského poloostrova. Osídlen je však jen při pobřeží, protože jeho krajina je z velké části pokryta pouštěmi. Hlavou státu je král. I když jde o stát díky těžbě ropy a zemního plynu poměrně rozvinutý, postavení žen ve společnosti je tu diskriminující. 
                        …………………………………………  

B) Stát sevřený Ruskem ze severu a Čínou z jihu. Střední a jihovýchodní část tohoto státu pokrývá nehostinná poušť Gobi. V minulosti byla tato zem centrem rozsáhlého císařství. Dnes je bohužel jednou z nejzaostalejších zemí světa. 
                         …………………………………………
5. Pravda nebo lež?
a) Poušť Taklamakan se nachází v Číně.
b) Pákistán je vnitrozemský stát.
c) Spojené arabské emiráty leží na Arabském poloostrově.
d) Největším státem střední Asie je Kazachstán.
e) Thajsko sousedí s Čínou.
f) Hlavním městem Vietnamu je Soul.  
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STÁTY ASIE-ŘEŠENÍ
1. Vyškrtni ty státy, které v Asii neleží:
GUATEMALA, EKVÁDOR, SÝRIE, MONGOLSKO, BULHARSKO, MAROKO, JAPONSKO, TANZÁNIE, MONACO, KAZACHSTÁN, OMÁN, PERU

2. Utvoř správné dvojice:
SAÚDSKÁ ARÁBIE                                JERUZALÉM
IRÁK                                                         KÁBUL
INDIE                                                        BAGHDÁD
IZRAEL                                                     NOVÉ DILLÍ
AFGHÁNISTÁN                                       RIJÁD

3 . Doplň správně chybějící místa v textu:
   Úrodná oblast s povodím řek Eufrat a Tigris, na níž se rozléhá dnešní Irák, se v minulosti označovala jako Mezopotámie. V jihozápadní Asii můžeme často narazit na vyschlá koryta řek, která se nazývají  vádí. Posvátné město všech muslimů ležící v Saúdské Arábii se jmenuje Mekka. Ostrovní stát, který je rozdělen na řeckou a tureckou část se nazývá Kypr.. Nejlidnatějším státem Asie a zároveň celého světa je Čína. Řeka Ganga protéká Indií.

4. Podle stručných charakteristik urči, o jaký stát se jedná:
A) Stát se rozléhá na většině území Arabského poloostrova. Osídlen je však jen při pobřeží, protože jeho krajina je z velké části pokryta pouštěmi. Hlavou státu je král. I když jde o stát díky těžbě ropy a zemního plynu poměrně rozvinutý, postavení žen ve společnosti je tu diskriminující. 
                        ………………………SAÚDSKÁ ARÁBIE…………………  

B) Stát sevřený Ruskem ze severu a Čínou z jihu. Střední a jihovýchodní část tohoto státu pokrývá nehostinná poušť Gobi. V minulosti byla tato zem centrem rozsáhlého císařství. Dnes je bohužel jednou z nejzaostalejších zemí světa. 
                         …………………MONGOLSKO………………………

5. Pravda nebo lež?
a) Poušť Taklamakan se nachází v Číně. PRAVDA
b) Pákistán je vnitrozemský stát. LEŽ
c) Spojené arabské emiráty leží na Arabském poloostrově. PRAVDA
d) Největším státem střední Asie je Kazachstán. PRAVDA
e) Thajsko sousedí s Čínou. LEŽ
f) Hlavním městem Vietnamu je Soul.  LEŽ





