
Zeměpis 9.r. 

4.5. 

Dobrý den, minulý týden jsme se věnovali zemědělství světa. Vyplňte, prosím, test a odešlete na e-mail 

urdova.j@centrum.cz do 11.5. ke kontrole. 

 

Test- Zemědělství: 

1.Zemědělství patří do: 

A)I. hospodářského sektoru 

B)II. hospodářského sektoru 

C)III. hospodářského sektoru 

2. Které plodiny se pěstují hlavně v subtropickém podnebném pásu: 

A)kávovník, třtina cukrová, povijnice batátová 

B)lilek brambor, brukev řepka olejka, řepa cukrovka 

C)bavlník keřovitý, olivovník evropský, rýže setá 

3.V zalidněných oblastech a v oblastech okolí velkých měst je rozšířen chov: 

A)skotu 

B)vepřů 

C)ovcí 

4.Jak divoký je hospodářské zvíře, které se chová: 

A)v Austrálii 

B)v severní Evropě a Severní Americe 

C)ve východní Asii a v Himálájích 

5.Bourec morušový se chová pro: 

A)přírodní hedvábí 

B)bavlnu 

6.Intenzivní způsob zemědělství je typický pro: 

A)málo rozvinuté státy 

B)hospodářsky vyspělé státy 

C)oblasti s řídkým osídlením 

7.Mořský rybolov se soustřeďuje do oblastí: 

A)chladných moří 

B)kolem rovníku 

C)kde se mísí studené a teplé oceánské proudy 
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8.Nejvíce dřeva se těží: 

A)v lesích mírného pásu Kanady a Evropy 

B)v tropických deštných lesích 

C)v subtropickém pásu 

9.Chov lamy jako hospodářského zvířete je rozšířený: 

A)v Jižní Americe 

B)v horských oblastech Asie 

C)v Austrálii a na Novém Zélandu 

10.Nejdůležitějším druhem užitkových rostlin jsou: 

A)olejniny 

B)obilniny 

C)okopaniny 

11.Jádrové oblasti světa se většinou nacházejí na: 

A)severní polokouli 

B)jižní polokouli 

 

Zapište si: 

Nové učivo: Průmysl 

Průmysl zpracovává suroviny  na polotovary a ty pak dále na výrobky. 

Podle užívaných surovin a způsobů zpracování rozdělujeme průmysl na tři průmyslová odvětví: 

1.těžební a energetický průmysl 

2.zpracovatelský průmysl 

3.spotřební průmysl 

Podívejte se na tabulku v učebnici na str.50 a doplňte příklady ke každému průmyslovému oboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDĚLENÍ  PRŮMYSLU 

 

1.TĚŽEBNÍ  A  ENERGETICKÝ 
PRŮMYSL 

2.ZPRACOVATELSKÝ 
PRŮMYSL 

3.SPOTŘEBNÍ 
PRŮMYSL 

                     Těžba paliv 
 
 

Hutnický 
 

Strojírenský – lehké strojírenství 

Těžba rud 
 
 

Strojírenský- těžké strojírenství 
 

Spotřební chemický 

Těžba nerudných surovin 
 
 

Chemický a gumárenský 
 

Oděvní, kožedělný, obuvnický 

Energetický průmysl 
 
 

Průmysl stavebních hmot 
 

Potravinářský 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dřevozpracující a nábytkářský 
 
 
 

Průmysl celulózy a papíru 
 
 
 

Průmysl polygrafický, kulturních 
potřeb, farmaceutický, sklářský, 

keramický a ostatní odvětví 
 
 
 
 

 

Průmyslové podniky potřebují ke své činnosti vhodné podmínky – lokalizační faktory: 

-zdroje surovin 

-vhodný prostor a dostatek vody 

-energie 

-dopravní dostupnost 

-kvalifikovaná pracovní síla a další 

 

Průmysl je soustředěn do velkých měst a jejich okolí. 

Nadnárodní firmy přesouvají výrobu do hospodářsky méně vyspělých států s levnou pracovní silou. 

 

V učebnici na straně 52 si prohlédněte hlavní světové průmyslové oblasti, jsou to: 

-východní pobřeží USA a oblast Velkých jezer v USA 

-západoevropská oblast – Velká Británie, Francie, Německo, Benelux 

-Japonské  a některé státy jihovýchodní Asie 



 

 


