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Politická a regionální geografie 
světa 

Austrálie a Oceánie II 



Ostrovy Oceánie 

• 3 typy: 

 Kontinentální   

= v blízkosti pevniny, dříve celek (Nová Guinea, Nová 
Kaledonie, Šalamounovy o-vy..) 

 Vulkanické 

= stavba sopečná hornina, úrodná půda, činné sopky 
(Havaj, Tonga, Samoa, Mariany..) 

 Korálové  

= stavba korálů – obrovské skupiny v mělkých teplých 
vodách – potřeba světla; málo úrodná půda, kokos. 
Palmy (Cookovy o-vy, Gilbertovy o-vy, Marshallovy o-vy) 

 



ÚKOLY 

• ZJISTI, proč jsou korálové útesy chráněným 
územím 

• Vyhledej nejvyšší činnou sopku celého 
světadílu 

• Která hora mimo australskou pevninu je 
nejvyšší? Na kterém ostrově leží? 



Podnebí Austrálie a Oceánie 

Austrálie 
- Většina území => subtropické podnebí 

- Severní část => vlhké tropické podnebí 

- Vnitrozemí => aridní (suché) klima 

Oceánie 

- Tropické a oceánské podnebí = teplé a vlhké klima 

- Pasáty a srážky – VYHLEDEJ NA INTERNETU 

- Nízké korálové ostrovy – nízké srážky 

- Západ Oceánie – monzuny, tajfuny => ROZDÍL? 



Obyvatelstvo 

• 32 mil obyvatel (Austrálie + Oceánie) tj. pouze 
0,5% světové populace = nejméně osídlený 
světadíl (mimo Antarktidu) 

• 3 obyv./km2 

PŮVODNÍ OBYVATELSTVO: Aboroginci (Austrálci) 

 - dnes cca 200 000 žije v osadách 

• Většina austral. obyvatelstva 

  => pův. Evropané 

• Růst počtu přistěhovalců z Asie 

   

POROVNEJ S ČESKOU REPUBLIKOU 

Zdroj:tyden.cz 



Hospodářství 

• Rozdílná životní úroveň mezi jednotl. Státy 

• Tři státy vyspělé => 

 

Austrálie  

- vys. životní úroveň, nerostné bohatství, 
rozvinutý průmysl, vyspělé zemědělství 

Rozvojové země (pouze některé) 

- Plantážní zemědělství, těžba nerost. Surovin, 
rozvoj cestovní ruchu – exotické dovolené 

Austrálie, Nový Zéland,  
Havajské ostrovy 



ÚKOLY 

• Jaké nerostné suroviny se v Austrálii těží? 

• Které plodiny se pěstují v zemědělství? 

• Nový Zéland je největším vývozcem jednoho 
druhu ovoce. Kterého? 

• Co je plantážnictví? 

 



Kontrolní otázky 

1) Jaké podnebí nabízí australské vnitrozemí? 

2) Jak se jmenuje největší korálové souostroví na světě? 

3) Jak se nazývají původní obyvatelé Austrálie? 

4) Znáš nějakého významného mořeplavce, který objevil 

některá území tohoto světadílu? 

  

 



Děkuji za 

pozornost, dnešní 

hodina je u konce 
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