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USA I. – přírodní poměry 
(geografické cvičení) 

 
 

1. Práce s mapou 

 
Lokalizuj níže uvedené pojmy na mapě, použij Školní atlas světa či jiný mapový podklad. 
 
Pobřeží: Florida, Mexický záliv, Floridský průliv, Key West. 
 
Povrch: Pobřežní nížina, Atlantská nížina, Mississippská nížina, Apalačské pohoří (Piedmont), 

Centrální roviny, Velké planiny, Skalnaté hory (Mt. Elbert 4399 m n.m.), 

 Kolorádská plošina, Velká pánev, Kolumbijská plošina, Kaskádové pohoří, Siera 

Nevada (Mt. Whitney 4418 m n.m.), Údolí smrti, Mohavská poušť, Llano estacado, 

Aljašské hory (Mt. McKinley 6194 m n.m.). 

 
 
Vodstvo pevniny: : Ontario, Erie (Erijské), Michigan (Michiganské), Hudson (Hudsonské), 

Superior (Hořejší), Great Salt (Velké solné) Mississippi – Arkansas, Ohio, Missouri, Rio 

Grande, Colorado, Columbia – Snake. 

 
Výše uvedené pojmy lokalizuj na mapě: 
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/usphys.pdf 
 
Urči, jsou-li následující tvrzení správná a zakroužkuj správnou možnost A (ano), N (ne) 

 
A – N Řeka Colorado protéká Kolorádskou plošinou. 
A – N Mrtvé údolí se nachází v Nevadě. 
A – N Mt. McKinley leží v pohoří Sierra Nevada. 
A – N Niagarské vodopády jsou mezi jezery Ontario a Erijským jezerem. 
A – N Rio Grande  protéká El Pasem. 
A – N Snake ústí do Tichého oceánu. 
A – N Columbia protéká Kaskádovým pohořím. 
A – N Llano Estacado leží mimo Velké planiny. 
 
 

2.   Porozumění a práce s textem 

 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na straně 104, prohlédni si také 
důkladně obrázky na straně 105 a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Lokalizuj Apačské pohoří a urči jeho stáří. 
- Jaké nerostné suroviny ukrývá masiv uvedeného pohoří? 
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- Jak se jmenuje podhůří tohoto pohoří svažující se k Atlantskému oceánu? 
- Na mapě urči rozsah prérií.  
- Jaké půdní typy jsou pro ně typické? 
- Který exogenní činitel modeloval severně ležící prérie, existují v krajině důkazy? 
- Kde v USA najdeš vnitřní plošiny? Uveď příklady. 
- Jaké je pro ně typické klima? Jsou také pouště jejími součástmi? Pokud ano, uveď 

příklady. 
- Jaký reliéf tvoří západní část USA – pobřeží Pacifiku? 
- Kde v USA najdeme subpolární až polární klima? Co ho charakterizuje? 
- Kde v USA najdeme tropické klima? 
- Jaké teploty a srážky lze v létě běžně naměřit v Mrtvém údolí? 
- Kde v USA můžeme najít deštný prales mírného pásu? 

 
 

3. Práce s pojmy 

 

 

Prérie znamená……………………………………, pokrývají je…………………………a typické půdy jsou 
………………………………………, ekonomicky se využívají…………………………………., i když se na nich 
nacházejí NP, v nichž chráníme před vyhubením typické zvíře stepi……………………….. 
 

 

Vysvětli: Hurikán, tornádo, aligátor.   
 

                              

4. Práce s obrázky 

 

 
Obr. 1: Grand Canyon patří k nejnavštěvovanějším NP USA, ve kterém státě leží? Zjisti jaké 
druhy hornin ho převážně tvoří. Jaké vlivy mají podíl na tak masivní erozi dosahující až 2 km. 
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Obr. 2: Zlom San Andreas je viditelnou jizvou krajiny západu USA. Čeho je důkazem? 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3: Sopka St. Helens se proslavila svojí poslední erupcí, která byla detailně 
zdokumentována. Urči její polohu a prohlédni si záznam z její erupce, která vytvořila velký 
kráter. 
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Obr. 4: Tento obrázek je z nejstaršího NP USA, urči jeho jméno a polohu. Les v horní části 
obrázku je zničený a má nový podrost, uvažuj o možných příčinách. Co je nejznámějším 
turistickým lákadlem v tomto NP? Prohlédni si také: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grand_prismatic_spring.jpg 
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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. 


