
 
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

Pracovní list 
Předmět: Zeměpis 

Ročník: 7. 

Opakování vzdělávacího celku:  Amerika 

 
1) Vyluštěte následující křížovku: (8b) 

    K O  K  A  I  N      droga, která se získává z rostliny koka, která se často pěstuje v Jižní Americe 

    L  I  M  A       hlavní město Peru 

     I T  A  I  P  U     největší umělá vodní nádrž na řece Paraná 

   B  R  A  Z  Í  L  I  E    největší a nejlidnatější stát Jižní Ameriky 

     K  O  L  U  M  B  I  E  jihoamerický stát s hlavním městem Bogota 

  A  R  G  E  N  T  I  N  A    stát Jižní Ameriky, jehož název je odvozen od latinského názvu pro stříbro 

     E  K  V  Á  D  O  R   stát, k němuž náleží unikátní Galapágy 

R  I  O  D  E  J  A  N  E  I  R  O   brazilské město, v němž se každoročně koná největší karneval světa 

 

 

 

2) Do slepé mapy Ameriky doplňte následující: (8b) 

a. Amazonka b. Andy  c. Patagonie d. Laplatská nížina 

e. Rio de Janeiro f. Atacama g. Mys Hoorn h. Galapágy (dokreslete) 
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3) Spojte, co k sobě náleží: (8b) 

a. Peru  Montevideo  největší a nejlidnatější stát Jižní Ameriky 

b. Kolumbie Santiago (de Chile)  najdeme zde jezero Maracaibo, protéká řeka Orinoco 

c. Brazílie Caracas   republika, k níž náleží i souostroví Galapágy 

d. Argentina Quito   státem se táhne pohoří Andy a nachází se tu poušť Atacama  

e. Uruguay Bogota   jeden z nejchudších států J. Ameriky, žijí tu potomci Inků (v Andách) 

f. Chile Buenos Aires  druhá nejmenší jihoamerická země, leží na pobřeží Atlantiku 

g. Ekvádor Lima   v posledních letech problém vysoké inflace, J. D. Perón 

h. Venezuela Brasilia   stát, v němž je mnoho drogových kartelů (zaměřeny na kokain) 

 

 

4) Doplňte vynechaná slova v textu: (8b) 

Brazílie je NEJVĚTŠÍM a nejlidnatějším státem Jižní Ameriky. Hlavním městem tohoto státu je BRASILIA, která 

není největším městem. Větším městem je např. Rio de Janeiro nebo SAO PAOLO, které je i největším brazilským 

městem. Velkou částí Brazílie protéká největší řeka světa AMAZONKA, kterou obepíná největší tropický deštný les, 

na který plynně navazuje brazilská savana, které místní říkají CAMPOS. Brazílie je zemí, pro níž je nejtypičtějším 

sportem FOTBAL, jména jako Ronaldinho, Dunga nebo Kaká, zná snad celý svět. Úředním jazykem Brazílie je 
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PORTUGALŠTINA, protože dříve byl tento stát největší kolonií státu, který najdeme na západním pobřeží 

Pyrenejského poloostrova. Nejznámější pláží je COPACABANA. 

 

 

5) Odpovězte na následující otázky: (8b – 1 správně zodpovězená otázka = 2b) 

a. Čemu v Jižní Americe říkáme pampy? A do kterých států zasahují? 

Pampy jsou stepi, které se nacházejí především v Argentině. 

b. Centrem jaké říše bylo město Cuzco? A v jakém státu toto město najdeme? 

Město bylo centrem říše Inků, najdeme je v Peru. 

c. Kdo byl Simon Bolívar? A jaký stát jižní Ameriky je po něm pojmenován? 

Byl vojevůdcem a prvním prezidentem Bolívie, která je po něm i pojmenována. 

d. V jakém městě se koná největší karneval na světě? A jaký tanec je typický pro Brazilce? 

Rio de Janeiro, Samba. 

 

  

 

  

Další informace najdeš v učebnici nebo sešitě.  

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Fránek 


