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1. Zakroužkuj na mapě 15 oblasti s výrazně nadprůměrnou hustotou zalidnění. Napiš názvy 4 států, které leží 
 v těchto oblastech.

2. V mapě 15 jsou umístěna čísla (1–3). Přiřaď pomocí nich fotografi e (obr. 34–36) k místům, kde byly pravděpo-
dobně pořízeny.

U každé fotografi e uveď, co by na ní bylo pravděpodobně jinak, kdyby byla stejná situace nafocená v Česku. 

V mapě 15 vyznač šrafováním oblasti s velmi nízkou hustotou zalidnění a uveď názvy 4 států, které leží v těchto 
oblastech. 

Mapa 15

Obyvatelstvo

Obr. 34 Obr. 35 Obr. 36

1 : 145 000 000
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D�ti by místo bambusového 

ošt�pu m�ly rybá�ské pruty  

a nem�ly by špi�até �epi�ky.

Místo velblouda by byl k��, 

místo písku tráva a d�ti by 

místo turbanu m�ly �epice.
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Indie            Japonsko               Bangladéš       Nizozemsko
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D�ti by m�ly jiné oble�ení. 

Výzdoba st�n ve t�íd� a lavice 

by byly jiné.
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I přesto, že připravený obrázek (obr. 59) není reálná fotografi e, poslouží k identifi kaci center světové dopravy. Označ 
na mapě čtyři globální uzly světové dopravy a pomocí čar vyvedených mimo obrázek 59 je pojmenuj a popiš. 

Obrázek vznikl za účelem demonstrace globálních dopadů na mořské ekosystémy. Vysvětli, jaká je souvislost mezi 
mořskými ekosystémy a dopravou znázorněnou na obrázku. 

17. Vyber z uvedených možností dopravní ukazatel, který ilustruje mapa na obrázku 59.
 
a) hustota železniční dopravy 
b) hustota letecké dopravy

c) hustota námořní nákladní dopravy
d) hustota osobní námořní dopravy

16. S pomocí mapy 24 doplň věty ve schématu (obr. 58).

Obr. 58

Obr. 59

Energetika, doprava

Obnovitelné zdroje energie 

jsou převažujícím (více než 50 %) 
zdrojem pro výrobu elektřiny v

uveď příklad zdroje

uveď příklad dvou států

Fosilní zdroje energie 

jsou převažujícím (více než 50 %) 
zdrojem pro výrobu elektřiny v

uveď příklad zdroje

uveď příklad dvou států

Jaderný zdroj energie 

je převažujícím (více než 50 %) 
zdrojem pro výrobu elektřiny v

uveď příklad zdroje

uveď příklad dvou států
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     Francie 
Ukrajina (46%)

uran

Austrálie 
  Indie

 uhlí, ropa 
zemní plyn

  Norsko 
Paraguay

voda, slunce, 
      vítr 

Západní Evropa
Rotterdam, Antverpy, Hamburg

Východní Asie 
Nagoja 
Busan 
Šanghaj 
Kao-siung 
Hongkong 
Singapur

Západní

Vancouver 
Long Beach

pob�eží USA

Východní pob�eží USA
Houston, South Lousiana, New York

Velká intenzita námo�ní dopravy negativn� ovliv�uje ekosystémy 
zne�išt�ním splodinami a hlukem.










