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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k ověření, rozvoji i 
procvičování znalostí k tématu Rusko -  Asijská oblast v hodině, ale i 
při domácí přípravě. Pracovní list lze využít také k samostatné práci, 
která je zaměřena na práci s geografickými zdroji. 

Hlavní pomůcky: 
Regionální zeměpis světadílů. Praha: Nakladatelství ČGS, 2003. ISBN 80-86034-43-7. 
Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a.s., 2011. ISBN 978-807393-074-5. 
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RUSKO - Asijská oblast  
(geografické cvičení) 

 
 

1. Práce s mapou 

 
Lokalizuj níže uvedené pojmy na mapě, použij Školní atlas světa či jiný mapový podklad. 
 
Pobřeží: Severní ledový oceán, poloo. Jamal, poloo. Tajmyr, Severní země, Moře Laptěvů, 

Novosibiřské ostrovy, Východosibiřské moře, Wrangelův ostrov, poloo. Čukotka, 

Beringovo moře, poloo. Kamčatka, Ochotské moře, Sachalin, Kurily. 

 

Povrch: Západosibiřská nížina, Středosibiřská vysočina, Severosibiřská nížina, 

Věrchojanského pohoří, Pohoří Čerského, Kolymského pohoří, Čukotské pohoří, 

Ključevskaja 4750 m n. m., Stanové pohoří, Jabloňové pohoří, Sajanského pohoří, 

Altaj. 

Vodstvo: Ob – Irtyš, Jenisej –Angara - Bajkal, Lena, Kolyma, Amur.  
 
Sídla: Jekatěrinburg, Čeljabinsk, Omsk, Novosibirsk, Irkutsk, Vladivostok. 
 
Další: Transsibiřská magistrála. 
 
Výše uvedené pojmy lokalizuj na mapě: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Russland_Relief.png 
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.zemepis.com/images/slmapy/asie.jpg&imgrefurl=http://www.zemepis.com/smasie.php
&h=847&w=1275&sz=294&tbnid=T-zuSsQpyR-tkM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__Raf-
gfL5M8wy9wTvXxhboEgkMag=&docid=nOFntdkvL9gMoM&sa=X&ei=v05eUqqwGsGOtQawx4GYDw&ved=0CC0Q9QEwAA&dur=782 
 

 
Urči, jsou-li následující tvrzení správná a zakroužkuj správnou možnost A (ano), N(ne) 

 
A – N Vladivostok je nejjižnější město asijské části Ruska. 
A – N Z jezera Bajkal odtéká pouze řeka Angara. 
A – N Řeka Irtyš je přítokem Leny. 
A – N Novosibiřské ostrovy jsou součástí Karského moře. 
A – N Sopka Ključevskaja je nejvyšším vrcholem Čukotského pohoří. 
A – N Ob ústí do Karského moře. 
A – N Nejjižnější ostrovy, o které Rusko vede spor s Japonskem, jsou Kurily. 
A – N Irkutsk leží na pobřeží Kaspického moře. 
A – N Omskem protéká řeka Irtyš. 
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2. Porozumění a práce s textem 

 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na straně 58, prohlédni si také důkladně 
obrázky na straně 59 a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Jakým způsobem je hospodářsky využívána Sibiř? 
- Které geobiomy pokrývají tuto část Ruska? 
- Jaké činnosti se věnovali původní obyvatelé severních oblastí? 
- Ve které části asijského Ruska lze najít větší sídla, dokážeš objasnit příčiny? 
- Co je to Kuzbas, dokážeš ho lokalizovat a charakterizovat jeho ekonomickou 

významnost? 
- Jaký význam má jezero Bajkal? 
- Jakého původu je jezero Bajkal a jaký má biologický význam? 
- S pomocí atlasu urči hlavní oblasti těžby nerostných surovin a uveď, o jaké se jedná. 
 
 
3. Práce s pojmy 

 

Kuzbas je………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Celiny jsou……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zkratka BAM znamená………………………………………………………………………………………………………                 

                                      

4. Práce s obrázky 

 

 
Obr. 1:  Na obrázku je nejrozsáhlejší část Ruska. Jak se tato část, kterou pokrývá tajga, 
jmenuje? Je zdrojem také nerostných surovin? Jak se jmenuje zákruta řeky na obrázku? 
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Obr. 2:  Největší zásobárnou pitné vody na světě je jezero Bajkal. Jaký má původ? 
 

 
Obr. 3: Na mapě vidíme spojnici mezi východem a západem Ruska. Jak se jmenuje  
a jaký má význam pro hospodářství? 
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Obr. 4: Poloostrov Kamčatka je součástí pacifického ohnivého kruhu, což dokazuje tato  
Sopka. Jaký je nejvyšší vrchol tohoto poloostrova, jaký má původ? 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech  
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 


