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Zeměpis – test Austrálie a Oceánie 

Můžete použít atlas i sešit 

 

 

  



Asie vodstvo 
Řeky: 

Eufrat, Tigris, Indus, Ganga, Brahmaputra, Mekong, Xi-Jiang, Jang-c´-ťiang (Dlouhá řeka), Chuang-che 

(Žlutá řeka), Amur, Kolyma, Indigirka, Lena, Jenisej, Angara, Ob, Irtyš, Amudarja, Syrdarja 

 

Jezera: 

Van, Mrtvé moře, Kaspické moře (největší), Aralské, Balchaš (brakická voda). Issyk-kul, Bajkal 

(nejhlubší) 

 

Úkol: 

1) Zjisti, co je brakická voda 

2) Podívej se na změnu rozlohy Aralského jezera 

 

 

  



Násobení desetinných čísel 
 

Připomínám pravidla pro násobení desetinných čísel, dodržuj pravidla pro násobení celých 

čísel – hlídej, jestli výsledek bude kladný nebo záporný 

Násobíme stejně jako by se jednalo o přirozená čísla, jen ve výsledku oddělíme správný počet 

desetinných míst 

 

Určení počtu desetinných míst: 

2,83 . 0,7 = 1,981 

První člen má 2 desetinná místa   

Druhý člen má 1 desetinné místo 

Výsledek bude mít 3 desetinná místa 

počet desetinných míst sečteme a oddělíme stejný počet ve výsledku (2+1=3) 

-0,6 . (+0,09) = - 0,054 

 

Písemné násobení: 

    2,35 

   .0,34  

     940   násobím jako by se nejednalo o desetinná čísla 

   705  

0,7990 sečtu a až na závěr oddělím správný počet desetinných míst, v našem 

případě jsem musela doplnit nulu před desetinnou čárku 

 

Poslední číslice jsou pod sebou, nedoplňuji nuly za desetinnou čárkou! 

  



Test matematika - sčítání a odčítání rac. čísel 
 

1. Na číselnou osu zvol vhodné měřítko a zakresli čísla: -3; 5; 1; 0; -6; 2; 4,5; -1 

 

 

 

2. Vypočítej 

a) (-0,6) + 0,3 – 0,5 =   c) (-2,5) + (-1,5) - (-2) =   

b) +0,6 - (-0,7) +(-2,4) =    d) 2,8 - (-0,4) – (+0,14) = 

3. Vypočítej 
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4. Vypočítej 

a) −
3

2
 + (0,4) = 
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5.Vypočítej 

a) |-8| + |-5 -3| = 

b) -2 -2 +|-2| - (-2) = 

6. Uspořádej podle velikosti čísla: 1; -
1

3
; 

3

8
 ; -0,5; -

6

7
 ; 

5

6
 ; -2   

 

 



Zeměpis – test Austrálie a Oceánie 
Můžete použít atlas i sešit 

Jméno …………………………………       známka ……………………….. 

Austrálie se oficiálně nazývá …………………………………………………………………. s hlavním městem 

………………………… 

Domorodci v Austrálii se nazývají ………………………..…… a žijí zde už ……………………. let. Austrálií 

procházejí podnebná pásma …………………………….………………………………………………………… 

Znamená to, že v tuto roční dobu je na Tasmánii …………………………….. Vegetační pásma v Austrálii jsou 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… Nejníže položeným místem je …………………………………………….. 

s …………………..m.n.m. 

V Austrálii se vyskytují endemité. Vysvětli tento pojem …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Napiš 2 příklady rostlin a 3 příklady endemitských zvířat ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

V Severním teritoriu se nachází výrazný červený skalní monolit 

………………………………………………………….. Významné město ……………………………………… 

leží uprostřed poště. Tímto městem projíždí 2x týdně …………………………… 

V Západní Austrálii najdeme velké město …………………………Vzniklo a zvětšilo se díky ………………… 

……………………………. Je to ………………………………….. velkoměsto na světě. 

Jižní Austrálie je známá svými ………………………………….. a ………………………… Také tam najdeme 

ostrov …………………………………. 

Ve východní Austrálii najdeme 3 teritoria. Napiš jejich názvy …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………  

Napiš alespoň 4 přírodní zajímavosti v této části ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. a 3 města. Ke každému 

městu napiš nějaké zajímavosti ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Oceánie se dělí na 4 oblasti. Ke každé napiš alespoň 3 ostrovy 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nový Zéland: …………………………. ostrov je známý svou přírodou. Najdeme tam …………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. I tam najdeme endemitské rostliny ………………………………………… i 

živočichy ………………………………………………… ………………………….  

Hlavní město ………………………………. Významné stavby hl.města jsou …………………………………… 

…………………………………………………………… Největším městem je ale ……………………………., 

který je přezdíván …………………………………………….. V blízkosti tohoto města najdeme ……………… 

…….. ……………………………………        

 


