
Pracovní list: PODNEBNÉ PÁSY - TROPICKÝ

1. Vybarvi a popiš podnebné pásy:

červeně - tropický
žlutě – subtropický
zeleně – mírný
modře – polární

2. V tropickém pásu najdeme tři druhy krajiny: 

3. Podnebí v tropickém deštném lese je ________________________________

________________________________________________________________.

4. Zeleně zakroužkuj rostliny v tropickém deštném lese.

palma, bavlna, kaučukovník, podzemnice olejná, liány, orchideje, ananasovník,

kokosovník, chrpa, vzácná dřeva, levandule, kávovník, kakaovník, kaktusy, 

5. Označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí je 

_________________ .

6. Rostliny, typické pro tuto oblast jsou ________________________________

________________________________________________________________.

7. Poušť je _______________________________________________________.

8. Na poušti jsou oblasti u zdrojů vody nebo vodních toků, říkáme jim ________.

9. Rostliny, které rostou v poušti jsou__ ________________________________

________________________________________________________________.



10. Přiřaď a vybarvi podle krajiny, kde jednotliví živočichové žijí. 
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ŘEŠENÍ Pracovní list: PODNEBNÉ PÁSY

1. Vybarvi a popiš podnebné pásy:

červeně - tropický
žlutě – subtropický
zeleně – mírný
modře – polární

2. V tropickém pásu najdeme tři druhy krajiny: 

3. Podnebí v tropickém deštném lese je teplé a vlhké, jako ve skleníku, skoro 

pořád prší.

4. Zeleně zakroužkuj rostliny v tropickém deštném lese.

palma, bavlna, kaučukovník, podzemnice olejná, liány, orchideje, ananasovník,

kokosovník, chrpa, vzácná dřeva, levandule, kávovník, kakaovník, kaktusy, 

5. Označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí je 

SAVANA.

6. Rostliny, typické pro tuto oblast jsou vysoké traviny, bavlna, podzemnice 

olejná.

7. Poušť je neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody.

8. Na poušti jsou oblasti u zdrojů vody nebo vodních toků, říkáme jim oázy.

9. Rostliny, které rostou v poušti jsou kaktusy, tučnolisté rostliny, ovoce,

zelenina, baobab, datlovník.

TROPICKÉ DEŠTNÉ LESY SAVANY POUŠTĚ



10. Přiřaď a vybarvi podle krajiny, kde jednotliví živočichové žijí. 
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