
 
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříţ, příspěvková organizace 

Pracovní list 
Předmět: Zeměpis 

Ročník: 7. 

Opakování vzdělávacího celku:  Amerika 

 

Brazílie  
 

Je  PÁTÝM nejrozlehlejším státem světa, federace 26 států (a území hl. města BRAZÍLIA). Tento 5. 

nejlidnatější stát světa (194 mil. obyvatel) je bohatý na nerostné suroviny např.: ZLATO, ŢELEZNÁ 

RUDA, CÍNOVÁ RUDA, ale potýká se s nedostatkem paliv (UHLÍ a ROPA). Většina území leţí 

v AMAZONSKÉ níţině, která je dnes ohroţována NADMĚRNÝM KÁCENÍM TROPICKÉHO 

DEŠTNÉHO LESA a BrazilskéVYSOČINĚ. Zemědělství se zaměřuje na vývozní plodiny: KÁVA, 

POMERANČE, SISAL, SÓJA, KAKAO, BANÁNY, MANDARINKY, ANANAS aj.  Pro obţivu 

obyvatel 

je nutné dováţet pšenici a kukuřici. Přes velký rozvoj hospodářství (Brazílie nejprůmyslovějším státem JA) je 

Brazílie JEDNÍM Z NEJZADLUŢENĚJŠÍCH států světa. Asi 70% obyvatelstva ţije ve městech, 

nejprůmyslovější oblastí je okolí největšího brazilského města SAO PAULA Obyvatelstvo je rasově velmi 

pestré díky míšení EVROPSKÝCH PŘISTĚHOVALCŮ, ČERNOCHŮ A PŮVODNÍCH OBYVATEL. 

Úředním jazykem je PORTUGALŠTINA. Brazilci jsou vyznavači KŘESŤANSKÉ víry, kopané (MS 2014) a 

karnevalů samby. XXXI. letní OH 2016 se budou konat v brazilském Rio de Janeiru. 

 

1. IGUACU 

2. PORTUGALCI 

3. SAO PAULO 

4. AMAZONIE 

5. CAMPOS 

6. MANAUS 

7. KUBITSCHEK 

8. ITAIPU 

9. NEGRO 

10. SAMBA 

TAJENKA: COPACABANA 

 

Mexiko – Ciudad de México 
 
Mexiko – Ciudad de México 

Přírodní podmínky: Hornatý stát s tropickým podnebím (náhorní plošiny – mírné podnebí – nejhustěji osídlené). Od pouští 

po tropy. Čilá sopečná činnost. 

Obyvatelstvo: Indiáni (starověké říše: Aztékové, Mayové, Olmékové aj.), Španělé, Mestici (I+B) 

Hospodářství: 

-  součástí Severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA) 

- těţba ropy, zemního plynu, drahé a barevné kovy 

- chemický a strojírenský průmysl + turistika 

- zemědělství (kukuřice, fazole, rajčata, modrá agáve – tequila, plantáţnictví) 
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AMERIKA HOSPODÁŘSTVÍ 

Amerika je kontinentem hospodářských protikladů. Na jedné straně stojí vyspělá ekonomika (USA 

světová hospodářská velmoc, Kanada) a straně druhé hospodářsky chudé Haiti nebo zemědělský 

Honduras, zcela závislý na vývozu banánů a kávy.  

Těžba (atlas str. 52-53, učebnice str. 70-71 najdi údaje těţby vybraných nerostných surovin): 

ropa a zemní plyn USA, MEXIKO, VENEZUELA, BOLÍVIE 

uhlí USA 

ţelezná ruda USA, BRAZÍLIE 

měď CHILE 

drahé kovy (zlato, stříbro) ZLATO – BRAZÍLIE, USA / STŘÍBRO - MEXIKO 

Zemědělství (atlas str. 50-51, učebnice str. 70-71 najdi zadané zemědělské komodity): 

káva a kakao BRAZÍLIE, KOLUMBIE, EKVÁDOR, VENEZUELA 

banány STÁTY STŘEDNÍ AMERIKY, BRAZÍLIE, EKVÁDOR, KOLUMBIE 

bavlna USA, BRAZÍLIE, ARGENTINA 

sója USA, BRAZÍLIE 

rybolov PERU, USA, CHILE, KANADA 

chov skotu ARGENTINA, USA, BRAZÍLIE 

Cvičení: Severní i Jiţní Amerika vyváţí obrovské mnoţství nejen nerostných surovin, ale i zemědělských 

plodin a průmyslových výrobků. S pomocí atlasu spoj správně stát a jeho hlavní vývozní artikl: 

a) Kuba   ⃝ ropa, uran, dřevo, papír 

b) Chile   ⃝ měď   

c) Kanada   ⃝ ropa 

d) Venezuela   ⃝ hovězí maso, obilniny 
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e) USA    ⃝ cukr, tabák 

f) Argentina   ⃝ káva, kakao, cukr, pomeranče, banány 

g) Brazílie   ⃝ potraviny, automobily, elektronika 

 

Průmysl: 

Průmyslovou velmocí v Americe jsou jednoznačně Spojené státy americké (USA). Pokus se ke známým 

firmám přiřadit produkt, který poskytují: 

Ford, General Motors, Chrysler AUTOMOBILOVÝ 

IBM, Apple, Microsoft VÝPOČETNÍ TECHNOLOGIE 

Mc Donald, Coca-Cola, Starbucks Coffe, Philip Moris POTRAVINÁŘSKÝ 

Exxon, Mobile, Texaco TĚŢEBNÍ 

 

 

Další informace najdeš v učebnici nebo sešitě.  

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Fránek 


