
Zeměpis 7.r., 13.5. 

Dobrý den, dnes se zaměříme na východní Asii.  

Pokuste se popsat podle mapky: 

1.Která moře omývají tuto oblast? 

2.Kde se rozkládá vých. Asie (které poloostrovy a ostrovy k ní patří)? 

3.Které pevninské a ostrovní státy patří do oblasti vých. Asie? 

4.Řekněte, ve kterém podnebném pásu se nachází. 

 

Pracujte s mapou v atlase na str. 82 nebo v učebnici na str.4. a popište: 

1.Jaký je povrch této oblasti? 

2.Které řeky tudy protékají? 

3.Ve které části v oblasti je hodně sopek? 

Vyhledejte: Tibetskou náhorní plošinu, pohoří - Himáláj, Karákoram, Ťan-šan 

pouště – Gobi, Taklamakan, řeky – Amur, Chang Jiang, Huang He. 

Pokud jste odpověděli na otázky, tak už víte, že oblast východní Asie se rozkládá na východ od pohoří v centrální Asii 

k Tichému oceánu. Většinou je na pevnině, částečně na ostrovech a souostrovích. Povrch je rozmanitý – tvoří ho 

např. Tibetská plošina, Severočínská hornatina, Velká čínská nížina, poušť Gobi, řeky Chang Jiang, Huang He, Amur 

ad. V oblasti Japonska jsou činné sopky a bývají tady častá zemětřesení. Žije zde více než 1,5 miliardy lidí a oblast 

patří mezi nejvíce zalidněná místa světa. Mluví se zde mnoha jazyky a lidé vyznávají různá náboženství. 

Největší státy jsou Čína, Mongolsko a Japonsko, dále Korejská lidově demokratická republika a Korejská republika. 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS: 

VÝCHODNÍ  ASIE 

Rozkládá se na východ od pohoří v centrální Asii k Tichému oceánu. 

Žije zde asi 1,5 miliardy lidí. Oblast je velmi hustě zalidněná. 

Oblast se rychle ekonomicky rozvíjí. 

Státy východní Asie – Čína, Mongolsko, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika. 

 

 

Přečtěte si text v učebnici o státech vých.Asie a pokuste se odpovědět (nemusíte si psát so sešitu): 

1.Jaká je rozloha Číny a kolik zde žije lidí? 

2.Které je hlavní město a vyjmenujte další velká města. 

3.Co se pěstuje a chová v jižní Číně? 

4.Jmenujte některé výrobky, které se z Číny dovážejí. 

5.Které vynálezy pocházejí z Číny? 

6.Jak žijí lidé v Mongolsku?  

7.Jak se jmenují 4 hlavní japonské ostrovy? 

8.Proč nemá Japonsko dostatek zemědělské půdy? 

9.Které výrobky se vyváží z Japonska? 

10.Která města tvoří 2 velké megalopole v Japonsku? 

 

 


