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Pracovní list 
Předmět: Zeměpis 

Ročník: 7. 

Opakování vzdělávacího celku:  Amerika 

 

Brazílie  
 
Je ………nejrozlehlejším státem světa, federace 26 států (a území hl. města ………………..). Tento 5. 
nejlidnatější stát světa (194 mil. obyvatel) je bohatý na nerostné suroviny např.: ………, ale potýká se 
s nedostatkem paliv (……….a ………..). Většina území leží v ..……... nížině, která je dnes 
ohrožována……… a Brazilské…………Zemědělství se zaměřuje na vývozní plodiny:………… Pro obživu 
obyvatel je nutné dovážet pšenici a kukuřici. Přes velký rozvoj hospodářství (Brazílie nejprůmyslovějším 
státem JA) je Brazílie ……..státem světa. Asi 70% obyvatelstva žije ve městech, nejprůmyslovější 
oblastí je okolí největšího brazilského města……… Obyvatelstvo je rasově velmi pestré díky míšení 
…………  Úředním jazykem je………… Brazilci jsou vyznavači……….víry, kopané (MS 2014) a 
karnevalů samby. XXXI. letní ……………. 2016 se budou konat v brazilském Rio de Janeiru. 

 

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) 

    - těžba ropy, zemního plynu, drahé a barevné kovy 
    - chemický a strojírenský průmysl + turistika 
    - zemědělství (kukuřice, fazole, rajčata, modrá agáve – tequila, plantážnictví) 

 poslední vyspělá říše indiánů, která byla počátkem 16. století 
zničena Španěly. 

  migranti (přistěhovalci) z Mexika v USA 
  zkratka Severoamerické zóny volného obchodu (členy je 

Mexiko – USA – Kanada) 
 hlavní město Aztécké říše, zničeno Španěly, kteří na něm 

založili dnešní hlavní město Mexika 
 hlavní město Mexika 
 rozsáhlé pohoří, které prochází celým územím Mexika 
 sopka tyčící se u hlavního města Mexika (druhá nejvyšší 

sopka Mexika) 
 silný destilovaný alkoholický nápoj, vyrábí se z mexického 

druhu modré agáve 
 typická zemědělská plodina (luštěnina), která je často 

používána v mexické kuchyni 
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 velká část obyvatel Mexika je tvořena míšenci indiánů a 
bělochů 

 šíje, která dělí území Mexika na Severní a Střední Ameriku 
poloostrov na jihovýchodě Mexika, který je pokryt tropickou džunglí, a kde najdeme památky indiánské 

říše původních obyvatel Mexika - Mayů. 
 

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 těžby vybraných nerostných surovin): 
ropa a zemní 

plyn…………………………………………………………………………………………………………………… 

uhlí……………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

železná 

ruda……………………………………………………………………………………………………………………

……… 

měď……………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

drahé kovy (zlato, 

stříbro)....………………………………………………………………………………………………….. 

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

kakao…………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

banány…………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

bavlna…………………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

sója……………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

rybolov…………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

chov 

skotu……………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Cvičení: Severní i Jižní Amerika vyváží obrovské množství 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…………………………………………………………………………… 

IBM, Apple, Microsoft…………………………………………………………………………………………. 

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

Exxon, Mobile, Texaco………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Další informace najdeš v učebnici nebo sešitě.  

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Fránek 


