
 
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

Pracovní list 
Předmět: Zeměpis 

Ročník: 7. 

Opakování vzdělávacího celku:  Amerika 
 

Amerika – úvod (pracovní list) 1. Rozhodni, které tvrzení je pravdivé. Nepravdivé oprav.  

a) Kontinent Amerika leží na východní polokouli. ANO-NE …………………………………………………………………   

b) Střední a Jižní Amerika je také známa pod názvem Latinská. ANO-NE ………………………………………………… 

c) Jižní Amerika se rozkládá na sever od Panamské šíje. ANO-NE ….…………………………………………………….. 

 d) Pobřeží Ameriky je méně členité než pobřeží Afriky. ANO-NE ………………………………………………………. 

 e) Amerikou neprochází obratník Raka. ANO-NE ………………………………………………………………………….   

f) Tichý oceán omývá východní břehy Ameriky. ANO-NE …………………………………………………………………..  

2. Najdi a napiš název:  

a) oceánu, který omývá pouze Severní Ameriku: ……………………………………………………………………  

b) nejvyššího vrcholu Ameriky a kolik měří: ………………………………………………………………………..  

c) nejdelší řeky v Severní Americe: …………………………………………………………………………………  

d) průplavu spojujícího dva oceány: ……………………………………………………………………………….. 

 e) ostrova, jenž je dánským autonomním územím: ………………………………………………………………….  

f) průlivu mezi Amerikou a Asií ……………………………………………………………………………………  

g) průlivu mezi Amerikou a Antarktidou ………………………………………………………………………….  

3. Přiřaď pojmy ke světadílu, kam patří: Kalifornský poloostrov, Amazonka, lama, medvěd grizzly, jezero Titicaca, Orinocká 

nížina, Niagarské vodopády, prérie, pampa, tučňák, Mississippi, Kordillery, Andy, Newfoundland, bizon, piraňa, anakonda, 

sob Severní Amerika Jižní Amerika  

4. Spoj, co k sobě patří:  

a) Vikingové  1) 1492 připlul k ostrovům v Karibském moři  b) mulat   2) vytvořili indiánskou říši 

na území dnešního Mexika   c) portugalština   3) kolonizovali Severní Ameriku   d) Inuité  4) 

potomek bělocha a černocha  e) černí otroci   5) kolem roku 1000 připluli k americkým břehům   f) 

Kryštof Kolumbus  6) původní obyvatelé Severní Ameriky   g) Amerigo Vespucci  7) Brazílie  h) 

Mayové  8) zjistil, že Amerika je novým světadílem  i) Francouzi  9) přiváženi z Afriky a b c d e 

f g h i   

5. Pomocí zeměpisných souřadnic najdi: 

 a) poloostrov: 20˚ s. š., 90˚ z. d. ……………………… b) ostrov: 70˚ s. š., 40˚ z. d. ……………………………… 

 c) záliv: 60 s. š., 90˚ z. d. ……………………………...d) ústí řeky 0˚, 50˚ z. d. …………………………,,…………. 

 

 

 

 

Další informace najdeš v učebnici nebo sešitě.  

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Fránek 


