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Anotace: 
 Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a 

rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 7. ročníku. 

 Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje a vysvětluje učivo  - Světadíly - 

Amerika. 

 Je určen pro předmět zeměpis a ročník sedmý. 

 Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: 

Brinke, J., Baar, V., Kašpar, V., Pollaková, M., Zeměpis pro 6. a 7. ročník 

základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, Fortuna, Praha 2002.  



Hospodářství 

 Jižní Amerika se jako celek řadí mezi 

rozvojové státy na rozdíl od vyspělé 

Severní Ameriky. 

 Jsou zde země, které se stále dynamicky 

rozvíjí a jejich ekonomika roste (Brazílie, 

Argentina, Chile..) 

 Nalezneme zde ale také území trpící 

chudobou, kde obyvatelé bojují o práci. 



Nerostné bohatství 

Koncepty těžebních systémů ropy pro moře 



 V Jižní Americe mají významnou úlohu pro 

ekonomický růst kontinentu energetické 

suroviny. 

 

 ropa: Venezuela, Argentina  

 zemní plyn: Venezuela, Argentina  

 černé uhlí a antracit: Brazílie, Kolumbie  



 Pro těžbu významné rudy kontinentu: 
 

 niob - Brazílie (40 % světové produkce)  

 molybden - Chile (60 %)  

 zlato - Brazílie (20 %)  

 zinek, olovo - Peru (40 %)  

 železná ruda - Brazílie 

 cín, antimon - Bolívie (20 %)  

 wolfram – Bolívie  

 bauxit - Jamajka, Surinam, Guayana, Brazílie 

 mangan: Brazílie  



Průmysl 

 Pro Severní Ameriku představuje Jižní 

Amerika stálý přísun levné pracovní síly. 

 Pro svět je Jižní Amerika zase ukazatelem 

hospodářské nevyspělosti rozvojových států. 

 Její pozice tedy vůbec není snadná, přesto se 

v Jižní Americe daří mnoha průmyslovým 

odvětvím. 

 



 Aglomerace velkých měst vyváří jádra 

průmyslu a obchodu kontinentu. Mimo 

města se průmysl nerozvíjí a lidé nemají 

práci. 

 ¾ celkového objemu zpracovatelského 

průmyslu připadá na Brazílii, a Argentinu 

(tzv. nově industrializované země). 

 Rozdíly v rozvinutosti ekonomiky jsou velmi 

patrné i uvnitř jednotlivých států, v Brazílii 

například ostatní oblasti zcela převyšuje Rio 

de Janeiro, v Argentině pak Buenos Aires. 



Průmyslová odvětví v jednotlivých zemích 

 Brazílie a Argentina: černá metalurgie, 

barevná metalurgie, strojírenský průmysl, 

chemický, potravinářský a textilní průmysl 

 Venezuela: černá metalurgie, strojírenský 

a chemický průmysl 

 Chile: barevná metalurgie, strojírenský, 

chemický a textilní průmysl   



Zemědělství 

Plody 

kakaovníku 



 Převažuje rostlinná výroba. 

 Hlavními producenty jsou Brazílie 

a Argentina. 

 Zemědělství má v Jižní Americe 

plantážnický monokulturní charakter, což 

není ideální pro zajištění výživy vlastního 

obyvatelstva. To znamená, že obyvatelé 

nejsou během celého roku soběstační. 

 

 



 kukuřice, pšenice: argentinské pampy 

a východ Brazílie 

 brambory: v horských oblastech celého 

kontinentu 

 cukrová třtina: Brazílie, Kuba, Kolumbie, 

Argentina 

 slunečnice: Argentina 

 bavlna: východ Brazílie 

 kakao: Brazílie, Kolumbie, Ekvádor 

 káva: Brazílie, Kolumbie, andská údolí 

 



 kešu (akažuové ořechy): Brazílie, Salvador, 

Dominikánská republika  

 para ořechy: Brazílie 

 ovoce 

◦ Jablka, broskve, nektarinky, réva vinná, 

pomeranče, grepy, citrony, banány, ananasy, 

mango, papája, avokádo.  

 



Cestovní ruch 

 Má velký význam. 

 V oblasti střední Ameriky tvoří většinu 

HDP zemí. 

 Lidé lákají staré indiánské civilizace, 

často panenská příroda a nebo také 

nekonečně dlouhé písčité pláže. 
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