
Poloha, rozloha Ameriky 

• leží na severní i jižní polokouli, na západní polokouli 

• omývají ji oceány: Atlantský, Tichý, Severní ledový 

• rozdělujeme ji na: Severní, Střední, Jižní (Tehuantepecká, 
Panamská šíje) 

• mysy: Branco, prince Waleského, Frowards, Murchisonův 

• sousední světadíly: Asie (Beringův průliv), Antarktida (Drakeův 
průliv) 

•  rozloha: 42 mil km2  ( 2.) 

 

 

 

Členitost Ameriky 

• pobřeží Severní Ameriky je členitější než Jižní 

• k Americe patří zeměpisně největší ostrov světa – Grónsko 

• ostrovy a poloostrovy – viz mapka 

• Velké Antily – Kuba, Jamajka, Haiti, Portoriko 

 

 

 

Povrch Ameriky 

• Severní Amerika je hornatější 

• nejnižší místo světadílu – Údolí smrti (-86 m) 

• nerostné bohatství: ropa, zemní plyn, černé uhlí, barevné kovy 

• pohoří a nížiny – viz mapka 

 

 

 

 

 



Podnebí Ameriky 

• díky protáhlému tvaru jsou zde zastoupeny všechny podnebné 
pásy 

• dále podnebí ovlivňují: nadmořská výška         

                                         vzdálenost od oceánu 

                                        mořské proudy 

                                       charakter povrchu 

• ničivé větry: hurikány, tornáda 

 

 

Vegetace 

• V Americe najdeme všechny vegetační pásy. 

• Tundry, tajga, smíšené  a listnaté lesy, stepi (prérie, pampy),   

    pouště a polopouště,savany (campos, llanos), tropický deštný     

    les 

• Vegetace se mění také v závislosti na nadmořské výšce 

• Činností člověka se přírodní krajina mění v kulturní 

• Nejcennější přírodní krajiny jsou chráněny - národní parky 

 

 

Vodstvo Ameriky 

•  omývají ji tři oceány 

•  moře: Beringovo, Labradorské, Karibské, Sargasové 

•  zálivy: Hudsonův, Mexický, Kalifornský, La Plata 

•  průlivy: Beringův, Magalhaesův, Drakeův 

•  průplav: Panamský 

•  řeky a jezera – vlepit mapku 

• DÚ: Z učebnice vypiš názvy Velkých kanadských jezer! 

 



Obyvatelstvo Ameriky 

                                (Vyhledej v učebnici na str. 14-15) 

• V Americe najdeme tyto rasy: …………, ……..…, ………….. 

• Původními obyvateli Ameriky jsou: …………., ………………. 

• Nejvíce obyvatel při osídlování Ameriky přišlo ze: 
…………………, ……………, ……………… a ………………… 

• Mísením ras vznikají přechodné rasy: …….…, ….….., ………. 

• Nejhustěji jsou osídleny tyto oblasti Ameriky (hledej i v atlase 
s.22): ……………………………………………………………… 

• Nejnižší hustotu osídlení mají tyto části Ameriky (hledej i v 
atlase s.22): …………………………………………………… 

• Největší velkoměsta Ameriky: …………, ……………, ………….. 

• Nejrozšířenějšími jazyky jsou: ……………, …………, …………, 
…………………… 

 

Kanada 

• Největší stát Ameriky a druhý největší stát světa 

• Sousedí pouze s USA, na hranici leží Velká kanadská jezera 

• Rozkládá se na rozhraní arktického a mírného pásu 

• Většinu území pokrývají vysočiny, jen u Hudsonova zálivu leží 
Arktická nížina 

• Je členem britského Společenství 

• Je to rozvinutý průmyslový stát (strojírenství, chemický, 
dřevozpracující, potravinářský) 

• Rostlinná výroba v okolí Velkých jezer a Velké prérie 

• Dobytek se chová na farmách 

• Rybolov 

• Rozlehlé lesy 

• Malá hustota zalidnění 

• Obyvatelstvo mluví: francouzsky, anglicky 

• Města: Montréal, Toronto, Calgary, Winnipeg, Ottawa 



USA 

 

• rozkládají se mezi 30. a 49. rovnoběžkou severní šířky 

• patří k nim I Aljaška a Havajské ostrovy 

• je to federativní stát 

• hlavní město: Washington 

• 4. největší stát světa 

• 1776 Prohlášení nezávislosti na Anglii 

• západní část je převážně hornatá, střed a východ – roviny a 
nížiny 

• mírný a subtropický podnebný pás 

• 5 časových pásem 

 

 

USA – Sever 

 
• hospodářské centrum USA 

• tvoří ho 21 států 

• nejlidnatější region USA 

• nerostné suroviny: rudy, zlato, uhlí 

• průmysl: téměř všechna odvětví 

• zemědělství: intenzívní, ovoce, zelenina, kukuřice, pšenice 

• města: New York, Detroit, Chicago, Philadelphia, Pittsburgh, 
Boston 

 
 

USA – Jih 

 
• leží zde správní okrsek District of Columbia, kde byl vystavěn 

Washington 

• převážně nížinatý povrch 



• nerostné suroviny: ropa, zemní plyn 

• průmysl: těžební, strojírenství, elektrotechnika, potravinářský 

• zemědělství: velmi dobré podmínky 

•                            tabákové a bavlníkové plantáže,     

•                                podzemnice olejná, sója, ovoce,  zelenina 

• města: Atlanta, Houston, Dallas, Miami, New Orleans 

• na Floridě je kosmické sředisko J. F. Kennedyho 

 
 

Západ USA 

• Povrch je  ............................ (Kordillery, sopka Mt. St. Helens, 
Údolí .............). Část území vyplňují ........................ 

• Dostatek nerostných surovin: ......................., ..........................., 
............, ................... 

• Nejdůležitějšími průmyslovými odvětvími jsou: ..........................., 

• ................................, ................................., 
...................................., ................................. 

• Zemědělství trápí nedostatek ........................, je soustředěno 
hlavně v ........................ Pěstuje se zde: ....................., 
............................... 

• Významná centra:  ................................., 
......................................, .........................., ................................. 

• Leží zde ........................................ národní park. 

• Příklady států: 

 

 

 

 

 

 

 



Obyvatelstvo USA 

http://www.zemepis.com/USA.php 

  

Počet obyvatel: ………………… 

Úřední jazyk: …………………... 

Rasové složení: běloši (88%), černoši (11%), žlutá rasa (1%) 

Ve městech (urbanizace) žije:   ………………….  % obyvatel 

Hlavní město je: ………………………….. 

Další významná města: 
…………………………………………………………. 

http://www.zemepis.net/zeme-usa (posuň se téměř na konec do oddílu 
Doprava) 

Silniční síť USA měří asi:  …………………….       Z toho je  …………..    
dálnic. 

V zemi je asi    ……………….. ………………  automobilů. 

Železniční síť je ……………………………. na světě. 

Nejdůležitější uzly letecké dopravy jsou města:  

 ………………………………………………………………………………….. 

V USA je celkem více než …………… letišť, z toho …………………  
zajišťuje  

pravidelnou leteckou dopravu. 

Hojně se také využívá vodní doprava (námořní i říční). Největší námořní 
přístavy  

jsou: ……………………………………………………………………………. 

K dopravě ropy a zemního plynu slouží potrubní doprava. 

 

 

 

 

 

 



Střední Amerika 

 
leží v tropickém podnebném pásu 

vegetaci ovlivňuje nadmořská výška 

velké zásoby nerostných surovin: ropa, zemní plyn, barevné kovy (zlato, 
stříbro) 

průmysl se rozvíjí 

podmínky pro zemědělství vcelku příznivé 

banánovník, kávovník, kakaovník, bavlník, cukrová třtina 

státy: Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, 
Kostarika, Panama 

kromě Belize je úřední řeč španělština 

leží zde největší město světa: Ciudad de México 

 

 

Ostrovní státy 

 
leží v tropickém podnebném pásu 

nikl, měď, bauxit 

průmysl textilní, potravinářský 

cukrová třtina, citrusy, tabák, káva, banány 

rybolov 

cestovní ruch 

vysoký přirozený přírustek 

státy: Kuba, Dominikánská republika, Haiti, Jamajka, Portoriko 

 
 
 
 
 



Andské státy 

 

patří k nim i Galapágy, Ohňová země, Falklandy 

Andy, Orinocká nížina, Laplatská nížina 

podnebí a vegetaci ovlivňuje výšková stupňovitost 

ropa, měď, barevné kovy 

těžební, chemický, hutnický, potravinářský průmysl 

bavlník vinná réva, citrusy, kávovník, obilniny 

státy: nejvyspělejší - Argentina, Venezuela, další - Bolívie, Chile, 
Kolumbie, Peru, Ekvádor 

města: Buenos Aires, Bogotá, Lima 

 

 

 

Jižní Amerika - ostatní státy 

 
nížinatý povrch 

tropický a subtropický pás 

tropické lesy, savany 

Amazonka, Paraná, Uruguay 

velké zásoby nerostných surovin (barevné kovy, železná ruda, zlato, 
diamanty) 

kávovník, kakaovník, citrusy, tabák .... 

rybolov, těžba vzácného dřeva 

vysoký přirozený přírůstek obyvatelstva 

státy nejsou příliš vyspělé 

leží zde: Brazílie, Fracouzská Guayna, Guayna, Paraguay, Surinam, 
Uruguay 


