
Úkol: Přepište si zápis nebo jej vytiskněte a nalepte do sešitu.  

Charakteristika Asie 

Počet obyvatel nejlidnatější Asie dál roste, největší porodnost mají arabské 

země Blízkého východu a Indie. Nejvíce obyvatel má Čína (přes 1,3 miliardy), 

největším městem je Šanghaj (23mil.), největším městem Asie, ale i celého 

světa je japonské Tokio (38mil.). V Asii žije nejvíce obyvatel mongoloidní (žluté) 

rasy – Mongolové, Číňané, Japonci, Austronésané (ostrovní Asie)… a 

europoidní (bílé) rasy – Slované (Rusi), Arabové, Indové… 

Všeobecně je v Asii nejvíce obyvatel soustředěno hlavně kolem úrodné 

zemědělské půdy v teplých monzunových nížinách a v blízkosti velkých měst u 

velkých řek, kde je soustředěn průmysl.  

Každodenní život většiny lidí Asie ovlivňuje víra, nejrozšířenějšími 

náboženstvími zde jsou islám, hinduismus, budhismus, pravoslavné 

křesťanství (v Rusku)… 

Rusko je obrovskou a silnou ekonomikou, která je zaměřena především na 

těžbu a průmysl (nejprůmyslovější je jeho evropská část). Asijská část Ruska – 

Sibiř, je obrovskou zásobárnou zdrojů pro průmysl – ropy, zemního plynu, uhlí, 

dřeva… Pro zemědělství jsou v Rusku vhodné pouze jižní stepní části s úrodnými 

černozeměmi. Obrovskými ekonomikami jsou také Čína a Indie. 

V jižní, jihovýchodní a východní Asii žije většina obyvatel na venkově a věnuje 

se zemědělství. Nejzásadnější plodinou pro výživu obyvatel této oblasti je rýže! 

Nejvyspělejší zemí je Japonsko, ale dohánějí jej tzv. asijští tygři – Malajsie, 

Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan. 

Na Blízkém východě je nejvyspělejší stát Izrael. Sáty Perského zálivu založily 

svou prosperitu na těžbě ropy – Saúdská Arábie, Kuvajt, Katar, S.A.E… 

V hospodářství jsou mezi státy a oblastmi obrovské rozdíly, v Asii jsou i jedny z 

nejchudších zemí světa – Bangladéš, Afghánistán, Nepál… 

Problémy Asie: jsou především zajištění výživy velkého počtu obyvatel (Indie, 

Bangladéš), malá gramotnost (Pákistán), porušování lidských práv a nízká míra 

demokracie hlavně ve státech s komunistickým režimem (KLDR, Čína), vojenské 

konflikty (Blízký východ), islámský terorismus (Afghánistán, Sýrie). 



Úkol: Přepište si zápis nebo jej vytiskněte a nalepte do sešitu. Obrázek žáci 

obdrží po příchodu do školy. Politickou mapu si však mohou vyrobit sami, když si 

z následující stránky vytisknou slepou mapu.  

Státy Asie 

Největším státem světa ale i Asie je Rusko, další státy s největší rozlohou jsou 

Čína a Indie. Následují Kazachstán, Saúdská Arábie, Írán, Mongolsko, Pákistán…  

 

1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 

4. __________________ 5. __________________ 6. __________________ 

7. __________________ 8. __________________ 9. __________________ 

10. _________________ 11. _________________ 12. __________________ 

13. _________________   

Úkol: Do sešitu napiš k číslům názvy států – najdi čísla států zde v obrázku a 

podle jejich polohy a politické mapy v atlasu je najdi a vypiš.



Úkol: Vybarvi alespoň ty největší státy Asie různými barvami. U států s největší 

rozlohou do nich vepiš jejich jména a v místech, kde je jejich hlavní město, 

udělej červený puntík a napiš k němu název hlavního města. Pracuj s atlasem. 

 

 

 

 


