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Pracovný list č. 1

Ausztrália felfedezése

Fernando Magellan a 16. század elején bebizonyította, hogy a Föld gömbölyű. Körbehajózta
a Földet, Amerika, Ázsia és Afrika partaji mentén. Ismeretlen maradt számára még Ausztrália
és az Antarktisz. James Cook az 1770-es hajóútja során felfedezte az utolsó felfedezetlen
világrészeket, Ausztráliát és Antarktiszt.

1. ábra

2. ábra

1.1 Feladat: Tegyél X-et az alá a közlekedési eszköz alá, amely segítségével James Cook
felfedezte Ausztráliát!
3. ábra

4. ába

5. ábra

1.2 Feladat: Helyettesítsd be a hiányzó szavakat az alábbi szövegbe (Magellán, gömbölyű,
Ázsia, Ausztrália, Cook, Antarktisz)!
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Fernando ................................ a 16. század elején bebizonyította, hogy a Föld.........................
Körbehajózta a Földet, Amerika, .............................. és Afrika partaji mentén. Ismeretlen
maradt számára még .......................................... és az Antarktisz. James ......................... az
1770-es hajóútja során felfedezte az utolsó felfedezetlen világrészeket, Ausztráliát és
.................................... .
1.3 Feladat: Válaszold meg az alábbi kérdéseket!
• Ki bizonyította be, hogy a Föld gömbölyű? ..............................................................................
• Hányadik században hajózta körbe F. Magellán a Földet? ........................................................
• Ki fedezte fel Ausztráliát? .........................................................................................................
• Ki fedezte fel az Antarktiszt? ....................................................................................................
• Milyen évben indult hajóútra James Cook? ...............................................................................
1.4 Feladat: Kösd össze a két felfedező képét a hozzájuk tartozó tényekkel!

Afrika
16. század
Ausztrália
a Föld gömbölyű

Antarktisz
Ázsia

1770

Amerika
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Pracovný list č. 2

Ausztrália földrajzi fekvése

Ausztrália Földünk legkisebb kontinense. A déli félgömbön, a kezdő hosszúsági körtől keletre
helyezkedik el. Nyugaton és délen az Indiai-óceán, keleten a Csendes-óceán határolja.
Partvonala tagolatlan. Ausztrália szomszédos kontinensei: • északról – Ázsia, • délről Antarktisz, • nyugatról – Afrika, • keletről – Dél-Amerika.

6. ábra
2.1 Feledat: Helyettesítsd be az alábbi szövegbe a hiányzó szavakat (déli, keletre, Indiaióceán, legkisebb, tagolatlan, Csendes-óceán)!
Ausztrália Földünk ........................ kontinense. A ................ félgömbön, a kezdő hosszúsági
körtől ......................... helyezkedik el. Nyugaton és délen az ................................., keleten a
........................ határolja. Partvonala .............................
2.2 Feladat: Húzd alá a helyes választ az alábbi állításokra!
• Ausztrália Földünk legkisebb kontinense.

Igaz / Hamis

• A déli félgömbön fekszik.

Igaz / Hamis

• Nyugaton és délen az Indiai-óceán határolja.

Igaz / Hamis

• Keleten az Atlanti- óceán határolja.

Igaz / Hamis
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• Partvonala tagolt.

Igaz / Hamis

• Északi szomszédja Ázsia.

Igaz / Hamis

• Nyugati szomszédja Antarktisz, déli szomszédja Afrika.

Igaz / Hamis

2.3 Feladat: Hányas szám jelöli a térképen Ausztráliát?

7. ábra
Megoldás: .................
2.4 Feladat: Válaszd ki, hogy a felsorolt kontinensek közül melyik kettő kontinens
a kakukktojás! Választásodat indokold meg!
Ázsia

Antarktisz

Észak-Amerika

Dél-Amerika

Európa

Afrika

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.5 Feladat: Rakj össze az alábbi betűből egy értelmes szavat!
A T IL US Á Z R A

.......................................................................................
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Pracovný list č. 3

Ausztrália domborzata

A kontinens hossza 4000 km. Ausztrália átlagosan mintegy 300 m-rel emelkedik a tengerszint
fölé. Ausztrália földrajzi szempontból három részre osztható:
A. Keleten: Nagy-Vízválasztó hegység - Itt található a kontinens legmagasabb hegysége a
2230 m magas Mount Kosciusko.
B. Középen: Belső-ausztráliai-medence
C. Nyugaton: Nyugat-ausztráliai-fennsík
3.1 Feladat: Válaszold meg az alábbi kérdéseket!
• Milyen hosszú az Ausztráliai kontinens?
......................................................................................................................................................
• Hány méterrel emelkedik Ausztrália átlagosan a tengerszint fölé?
.......................................................................................................................................................
• Hány részre osztható fel Ausztrália földrajzi szempontból?
.......................................................................................................................................................
• Hol húzódik a Nagy-Vízválasztó hegység?
.......................................................................................................................................................
• Milyen magas Ausztrália legmagasabb hegysége és hogyan hívják?
.......................................................................................................................................................
• Ausztrália melyik részén fekszik a Nyugat-ausztráliai-fennsík és a Belső-ausztráliaimedence?
.......................................................................................................................................................
3.2 Feladat: Húzd alá a helyes választ az alábbi állításokra!
• Ausztrália átlagosan mintegy 300 m-rel emelkedik a tengerszint fölé.

Igaz / Hamis

• A kontinens hossza 4800 km.

Igaz / Hamis

• Ausztrália földrajzi szempontból négy részre osztható.

Igaz / Hamis

• Ausztrália keleti részén húzódik a Nagy-Vízválasztó hegység.

Igaz / Hamis

• A Mount Kosciusko hegység 3120 m magas.

Igaz / Hamis

• A Mount Kosciusko hegység Ausztrália legmagasabb hegysége.

Igaz / Hamis
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• A Belső-ausztráliai-medence Ausztrália közepén terül el.

Igaz / Hamis

• A Nyugat-ausztráliai-fennsík Ausztrália északi részén terül el.

Igaz / Hamis

3.3 Feladat: A fenti szöveg alapján helyettesítsd be a vaktérképbe Ausztrália három
domborzati térségét!

8. ábra
3.4 Feladat: Javítsd ki az alábbi szöveget!
A kontinens hossza 4000 m. Ausztrália átlagosan mintegy 300 km-rel emelkedik a tengerszint
fölé. Ausztrália földrajzi szempontból hat részre osztható. Keleten a Nagy-Vízválasztó
medence található. Középen a Belső-ausztráliai-hegység, nyugaton pedig a Dél-ausztráliaifennsík.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Pracovný list č. 4

Ausztrália vízrajza

Ausztrália a legszárazabb földrész. Folyókban szegény. A legtöbb folyója csak időszakos
folyó. Medrükben csak egy-egy hevesebb esőzés után van víz. Jelentősek a felszín alatti
vizek,

ezeket

artézi

vizeknek

nevezzük.

Legnagyobb

folyója

a Murray

folyó.

Mellékfolyója a Darling folyó. Legnagyobb időszakos tava az Eyre-tó. Dél-Ausztrália
közepén fekszik.

9. ábra

A Murray folyó és a Darling folyó
vízgyűjtő területe a Nagy-Vízválasztó
hegységben van.

10.ábra
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4.1 Feladat: Tegyél egy X-et az alá a kép alá, amelyen a Murray folyó látható!

11. ábra

12. ábra

4.2 Feladat: Kösd össze azokat a fogalmakat a jobb és a bal oszlopban, amelyek egymáshoz
tartoznak!
időszakos folyó

Murray folyó

legnagyobb folyó

Eyre-tó

vízgyűjtő terület

szárazság

legnagyobb tó

Murray folyó mellékfolyója

Darling folyó

Nagy-Vízválasztó hegység

4.4 Feladat: Töltsd ki a szövegben a hiányzó szavakat a fenti szöveg segítségével!
Ausztrália a ........................................ földrész. Folyókban ................................ A legtöbb
folyója csak ............................................. folyó. Medrükben csak egy-egy hevesebb
....................................... után van víz. Jelentősek a felszín ........................... vizei, ezeket
artézi

vizeknek

nevezzük.

Legnagyobb
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folyója

a ...........................................

Mellékfolyója a .....................................

Legnagyobb

időszakos

tava

az

………………………. Dél-Ausztrália ……………………… fekszik. A Murray folyó és
a Darling folyó ..................................területe a Nagy-.................................... hegységben van.
4.3 Feladat: Jelöld be a vaktérképen a Murray folyót, a Darling folyót és az Eyre-tavat!

13. ábra
4.5 Feladat: Húzd alá a helyes választ az alábbi állításokra!
• Ausztrália csapadékban gazdag kontinens.

Igaz / Hamis

• Az időszakos folyók medrében egész évben állandó a vízszint.

Igaz / Hamis

• Ausztrália legnagyobb folyója a Murray folyó.

Igaz / Hamis

• A Murray folyó fő mellékfolyója a Darling folyó.

Igaz / Hamis

• Az Eyre-tó Ausztrália északi részén fekszik.

Igaz / Hamis

• A Murray folyó és a Darling folyó vízgyűjtő területe a Nyugat-ausztráliai-fennsíkon van.
Igaz / Hamis
• Ausztráliának jelentéktelenek a felszín alatti vizei.

Igaz / Hamis

• A felszín alatti vizeket artézi vizeknek nevezzük.

Igaz / Hamis
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Pracovný list č. 5

Ausztrália éghajlata

Ausztrália éghajlata változatos. Az évszakok pont fordítva vannak, mint Európában.
Kettészeli a Baktérítő. Ennek köszönhető, hogy a kontinens északi részén, a Baktérítőtől
északra trópusi éghajlat uralkodik. Hőmérséklete itt egész évben magas, nagyon kevés
csapadékkal. A kontinens nagy részén mérsékelt az éghajlat. Ez a Baktérítőtől délre terül el.
Ausztrália túlnyomó része száraz. Csak a keleti és a déli part mentén csapadékos, a NagyVízválasztó hegység területén. A többi, főleg a belső rész sivatag, vagy félsivatag,
összefüggéstelen tüskés, bozótos növényzettel (scrub).

14. ábra
5.1 Feladat: Válaszold meg a kérdéseket az alábbi ábrák esetén!
• Milyen az éghajlat az ábrán látható Nagy-Vízválasztó hegységben?

15. ábra
13

.......................................................................................................................................................
• Milyen az éghajlat az ábrán látható ausztráliai sivatagban (Pinnacles-sivatag)?

16. ábra

.......................................................................................................................................................
5.2 Feladat: Töltsd ki a szövegben a hiányzó szavakat a fenti szöveg segítségével (Baktérítő,
éghajlata, száraz, trópusi éghajlat, mérsékelt, sivatag, csapadékos)!
Ausztrália ................................................... változatos. Az évszakok pont fordítva vannak,
mint Európában. Kettészeli a .................................................. . Ennek köszönhető, hogy
a kontinens északi részén, a Baktérítőtől északra ................................................ uralkodik.
Hőmérséklete itt egész évben magas, nagyon kevés csapadékkal. A kontinens nagy részén
.............................................. az éghajlat. Ez a Baktérítőtől délre terül el. Ausztrália túlnyomó
része

.........................................

.

Csak

a

keleti

és

a

déli

part

mentén.............................................., a Nagy-Vízválasztó hegység területén. A többi, főleg a
belső rész ........................................, vagy félsivatag, összefüggéstelen tüskés, bozótos
növényzettel (scrub).
5.3 Feladat: Válaszd ki, hogy melyik az adott fogalmak közül a kakukktojás! Választásodat
indokold meg!
mérsékelt éghajlat

Ráktérítő
trópusi éghajlat

hideg éghajlat

scrub
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5.4 Feladat: A fenti mellékelt szöveg és térkép alapján színezd ki a trópusi és a mérsékelt
éghajlatú területeket Ausztrália térképen. A trópusi éghajlatot narancssárgára, a mérsékelt
éghajlatot pedig zöldre színezd!

17. ábra
5.5 Feladat: Húzd alá a helyes választ az alábbi állításokra!
• Ausztráliában az évszakok pont fordítva vannak, mint Európában.

Igaz / Hamis

• Ausztráliát kettészeli a Ráktérítő.

Igaz / Hamis

• A kontinens északi részén trópusi éghajlat uralkodik.

Igaz / Hamis

• A kontinens nagy részén hideg az éghajlat.

Igaz / Hamis

• A mérsékelt éghajlat a Baktérítőtől délre terül el.

Igaz / Hamis

• Ausztrália keleti és a déli partjai csapadékosak.

Igaz / Hamis

• Ausztrália belső része sivatagos, félsivatagos.

Igaz / Hamis
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Pracovný list č. 6

Ausztrália tájtípusai és élővilága

Ausztráliának a világon egyedülálló növény- és állatvilága van. Különböző tájtípusok
alakultak ki. Az ausztrál kontinens legnagyobb részét sivatagok, valamint száraz szavannás
és bozótos területek foglalják el. Partvidéki területein találunk lombhullató erdőket, és
trópusi esőerdőket.

18. ábra
A táj típusától függően különböző növények és állatok fordulnak elő, amelyek
alkalmazkodtak az élőhelyük viszonyaihoz.
Állatfajok: • Kétéltűek – kék levelibéka, • Hüllők - tüskés gyík, galléros gyík, • Madarak –
hullámos papagáj, emu, sisakos kazuár, paradicsommadarak, • Emlősök – dingó, kenguru,
kacsacsőrű emlős, hangyászsün, koala, vombat.
Növények: eukaliptusz, akácia, fűfélék, lomblevelű fák.

19. ábra -kék levelibéka

20. ábra - tüskés gyík
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21. ábra - galléros gyík

24.ábra - kacsacsőrű emlős
22.ábra - hullámos papagás

25. ábra - emu

28. ábra - kazuár

23.ábra - paradicsommadár

27. ábra - hangyászsün
26. ábra - dingó

29. ábra - kenguru

6.1 Feladat: Rajzold le a megadott állatokat az alábbi keretekbe!

Kenguru
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30. ábra - koala

Koala

6.2 Feladat: Helyettesítsd be a térképbe a megfelelő tájtípusokat a fenti mellékelt ábra szerint
(sivatagok, száraz szavannás, bozótos területek, lombhullató erdők, trópusi esőerdők)!

31. ábra
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6.3 Feladat: Töltsd ki a szövegben a hiányzó szavakat a mellékelt szöveg segítségével!
Ausztráliának a világon …………………………. növény- és állatvilága van. Az ausztrál
kontinens

……………………………

részét

sivatagok,

valamint

száraz

……………………… és ………………………….. területek foglalják el. Partvidéki
területein találunk lombhullató …………………….. , és trópusi ……………………………...
A táj típusától függően különböző növények és állatok fordulnak elő, amelyek
…………………………………… az élőhelyük viszonyaihoz.
6.4 Feladat: Válaszd ki, hogy melyik a kakukktojás az alábbi állatok közül! Tegyél egy X-et
a megfejtés alá! Válaszodat indokold meg!

ko

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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