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Metodický list 

Název materiálu: Austrálie a Oceánie 
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Předmět: zeměpis 

Ročník: 7. 

Časová náročnost: max. 25 minut pro zadané úkoly  

Metodické poznámky: Zadání práce lze využít při opakování učiva z tématu Austrálie a Oceánie. Žáci používají k práci  

                                         Školní atlas světa. Po vypracování vyplní tabulku, kde zhodnotí úroveň svých znalostí a                           

                                         dovedností z daného tématu.  Na závěr je uvedeno celkové bodové a stručné slovní                                                                                              

                                         hodnocení. 
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Austrálie a Oceánie                                              Jméno, třída, datum: ……………………………….. 

1. Podtrhni typické živočichy, kteří žijí v Austrálii:                                                                                                     (5 bodů) 

anakonda - lev - bizon - klokan - sob - pes dingo - antilopa - jelen - ptakopysk - panda - lední medvěd - koala - ježura 

2. Vylušti zeměpisné názvy Austrálie a napiš, o co se jedná:                                                                                   (6 bodů) 

RUMYRA - ………………………………………………….               KVAROINITI  ŠŤOUP - …………………………………………………………………. 

SÁTAMEIN - ……………………………………………….                STRALÉKAUS  LYPA - ………………………………………………………………….. 

DYSNEY - ……………………………………………………                RENRABAC - ………………………………………………………………………………. 

3. Ostrovy Oceánie dělíme do tří oblastí. Jak se nazývají? Ke každé oblasti Oceánie přiřaď vysvětlení názvu této 

oblasti a příklad ostrovů, které k ní patří:                                                                                                                     (6 bodů) 

a/ ………………………………………………….. = mnoho ostrovů - ……………………………………………………………………………………………. 

b/ ………………………………………………….. = drobné ostrovy - ……………………………………………………………………………………………. 

c/ …………………………………………………... = ostrovy s černým obyvatelstvem - ……………………………………………………………….. 

4. Označ pravdivá tvrzení o Austrálii a Oceánii a případné chyby oprav:                                                               (10 bodů) 

a/ Hlavní město Austrálie je Canberra.                                        ano - ne ……………………………………………………………………….. 

b/ V Austrálii 23. září začíná podzim.                                           ano - ne ……………………………………………………………………….. 

c/ Největším ostrovem Oceánie je Nový Zéland.                       ano - ne ……………………………………………………………………….. 

d/ Oceánie jsou ostrovy v Indickém oceánu.                              ano - ne ……………………………………………………………………….. 

e/ Největším městem Austrálie je Sydney.                                  ano - ne ……………………………………………………………………….. 

f/ Maorové jsou původní obyvatelé Nové Guinei.                     ano - ne ……………………………………………………………………….. 

g/ Největší řekou Austrálie je Murray.                                          ano - ne ……………………………………………………………………….. 

h/ Nejsevernější oblasti Austrálie leží v mírném pásu.              ano - ne ………………………………………………………………………..  

I/ Povrch Austrálie tvoří hlavně pouště.                                        ano - ne ……………………………………………………………………….. 

j/ Úředním jazykem v Austrálii je francouzština.                         ano - ne ……………………………………………………………………….. 

 

5. Co se nachází při východním pobřeží Austrálie?                                                                                                         (1 bod) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



6. Vytvoř správné dvojice:                                                                                                                                                   (4 body) 

 vačnatec, bumerang, Aborigini, hudební nástroj, domorodci, vombat, digeridoo, nástroj k lovu        

 

                                                              

7. Ke kterému státu (území) patří následující zajímavosti?                                                                                       (16 bodů) 

tropické pralesy - ragby - sopka Mauna Kea - sochy ("moai") - Edmund Hillary - rajka - Mariánský  příkop - stát USA - 

natáčení filmu "Pán prstenů" - surfování - kivi - kanibalové - Pearl Harbor - 2. největší ostrov světa - ovce - patří Chile 

Nový Zéland - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mariany - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Velikonoční ostrov - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Havajské ostrovy - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nová Guinea  - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Sebehodnocení: 

 

Maximální počet bodů: 48 

Kolik bodů získám? ………. 

Dosažený počet bodů: …………. 

48 - 43 bodů: Skvělé! Tvé znalosti jsou na vynikající úrovni! Velmi chválím! Jen tak dál! 

42 - 37 bodů: Velmi dobrý výsledek! Chválím! 

36 - 24 bodů: Tvůj výsledek je dobrý!  

23 - 13 bodů: Tvoje znalosti jsou podprůměrné, je potřeba přidat! 

  12 - 0 bodů: Bohužel, tvé znalosti jsou nedostačující! Je nutné učivo znovu procvičit! 

Jak to vidím já? zvládám 

bez 

problémů 

zvládám s 

občasnými 

chybami 

zvládám s 

častými 

chybami 

nezvládám, 

potřebuji 

procvičit 

vůbec se 

nesnažím 

Umím opravit nepravdivá zeměpisná 

tvrzení  

     

Znám živočichy Austrálie      

Umím pracovat s mapou      

Vyhledám informace a umím je použít      

Dokážu řešit zeměpisné rébusy      

Dokážu přiřadit zajímavosti ke státům      

Umím vysvětlit základní pojmy      



Řešení: 

1. klokan, pes dingo, ptakopysk, koala, ježura 

2. RUMYRA - Murray - řeka                                                  KVAROINITI  ŠŤOUP - Viktoriina poušť - poušť 

     SÁTAMEIN - Tasmánie - ostrov                                       STRALÉKAUS  LYPA - Australské Alpy - pohoří  

     DYSNEY - Sydney - město                                                 RENRABAC - Canberra - hlavní město 

3.  

a/ Polynésie = mnoho ostrovů - např. Havajské o., Společenské o., Cookovy o., ….  

b/ Mikronésie = drobné ostrovy - např. Mariany, Marschallovy o., Gilbertovy o., …    

 c/ Melanésie = ostrovy s černým obyvatelstvem - např. Nová Guinea, Šalamounovy o., Vanuatu, Fidži…. 

4. 

a/ Hlavní město Austrálie je Canberra.                                       ano  

b/ V Austrálii 23. září začíná podzim.                    ne, jaro 

c/ Největším ostrovem Oceánie je Nový Zéland.                       ne, Nová Guinea 

d/ Oceánie jsou ostrovy v Indickém oceánu.                              ne, v Tichém oceánu 

e/ Největším městem Austrálie je Sydney.                                  ano  

f/ Maorové jsou původní obyvatelé Nové Guinei.                      ne, Nového Zélandu 

g/ Největší řekou Austrálie je Murray.                                          ano  

h/ Nejsevernější oblasti Austrálie leží v mírném pásu.               ne, v tropickém pásu  

I/ Povrch Austrálie tvoří hlavně pouště.                                        ano  

j/ Úředním jazykem v Austrálii je francouzština.                         ne, angličtina 

5.  

Velký korálový útes 

6.  

vačnatec Austrálie - vombat, bumerang - nástroj k lovu, Aborigini - domorodci, hudební nástroj -  digeridoo       

7.  

Nový Zéland - ragby, Edmund Hillary, natáčení filmu Pán prstenů, kivi, ovce 

Mariany - Mariánský příkop 

Velikonoční ostrov - sochy ("moai"), patří Chile 

Havajské ostrovy - sopka Mauna Kea, stát USA, surfování, Pearl Harbor 

Nová Guinea  - tropické pralesy, rajka, kanibalové, 2. největší ostrov světa 


