
Domáce úlohy 9. ročník ZŠ (od 06.12.2021 – do 17.12.2021) 

 

Geografia 

Prečítajte si učivo Tichý oceán, Oceánia  (učebnica s. 34 – 36) a prepíšte si 

nasledovné poznámky. Učivo sa naučte z poznámok. 

 

Tichý oceán a Oceánia 

 

TICHÝ OCEÁN (Pacifický oceán) 

• je najväčší zo všetkých 

• Rozloha 180 miliónov km2 

• na J je ohraničený Antarktídou, na Z Austráliou a Áziou, na V Južnou a Severnou 

Amerikou 

• nachádza sa tu najhlbšie miesto na Zemi – Mariánska priekopa (-10 924 m) 

• 1x sa po ňom plavila výprava F. Magalhãesa (1519-1522)  

 

• je veľmi bohatý na ryby v oblastiach s chladnejšou vodou a výskytom planktónu 

(Japonska, Aljašky a Južnej Ameriky) 

• vyskytujú sa tu výrazné morské prúdy: (teplé – Západoaustrálsky, studené – 

Sanfranciský) 

• nachádza sa tu veľké množstvo ostrovov = OCEÁNIA 

• Veľkonočný ostrov – patri  Čile 

 

OCEÁNIA 

• spoločný názov pre ostrovy a súostrovia v Tichom oceáne 

• rozloha: 1,2 mil. km² 

• počet obyvateľov: viac ako 16 mil. 

 

Rozdelenie ostrovov: 

a) podľa prírodných podmienok – 1. Melanézia (ostrovy na S a SV od Austrálie, 

najväčší ostrov Oceánie Nová Guinea), 2. Polynézia (Ostrovy od Havajských 

o. až po Nový Zéland) 3. Mikronézia (koralové a sopečné ostrovy na S od 

Melanézie) 

b) podľa vzniku – 1. Kontinentálne (pevninové)  (najväčšie vrásové pohoria 

Nová Guinea, Nový Zéland) 2. Sopečné (vznikli sopečnou činnosťou, vysoká 

nadmorská výška, Havajské ostrovy) 3. Koralové (veľmi nízke, vyčnievajú 

z oceánu , Kiribati, Nauru, Tuvalu)  



OCEÁNIA 

• najväčšia časť patrí do tropickej podnebnej oblasti 

• Koralové ostrovy sú bez sladkej vody 

• rastlinstvo je rôznorodé - od tropických pralesov Novej Guiney až po smrekové lesy 

Nového Zélandu 

• prevláda pôvodné obyvateľstvo ( Papuánci, Kanakovia, Maori) 

• hospodársky málo rozvinutá oblasť sveta (dominuje poľnohospodárstvo a rybolov - 

hlavná plodina je palma kokosová 

 

NOVÝ ZÉLAND 

• súčasť Polynézie, najvyspelejší štát Oceánie 

• tvorí ho Severný a Južný Ostrov, oddeľuje ich Cookov prieliv 

• mnoho ľadovcových zálivov (fjordy) a vysoké hory na Južnom Ostrove  

• hlavné mesto Wellington, najväčšie mesto Auckland  

• chov oviec, potravinársky, textilný a ťažobný priemysel 

• Európski prisťahovalci, pôvodní obyvatelia Maori  

 

HAVAJSKÉ OSTROVY 

• súčasť USA 

•  krásne pláže 

•  neutíchajúca sopečná činnosť - sopka Mauna Kea  

• obyvatelia pracujú v službách spojených s cestovným ruchom. 

 

Zaujímavosti 

• Bojoví tanec Maorov – Haka  

• Nový Zelánd – vodné elektrárne 

• Rafting  

 


