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Asie – křížovka 

 
Pokud vyluštíš následující křížovku zaměřenou na Asii, dozvíš se z tajenky jména čtyř zemí. 

Jistě potom bude pro tebe snadné doplnit jejich jména k zajímavostem. 
 

1) Na území tohoto státu existovala mohutná říše už v době, kdy 

v Evropě žádné státní útvary zdaleka ještě nebyly.Éra císařství 

skončila a roku 1949 zavládl komunistický režim. …………………………… 

2) Obyvatelé tohoto státu milují přírodu. V hustě osídlených oblastech je 

však problematické pěstovat na zahradě velké stromy, proto to lidé 

vyřešili pěstováním bonsají. ……………………………… 

3) Tato země se stala v dávných dobách „oblíbeným“ místem pro 

vyhnanství. Byly zde vybudovány desítky koncentračních táborů 

zvaných „gulagy“. …………………………. 

4) Tato země se vyznačuje ještě dnes diktátorským, totalitním režimem. 

                                           …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.               

   2.             

    3.             

   4.               

   5.             

    6.             

 7.                

    8.         

            

    9.            

  10.             

 11.              

    12.            

   13.            

            

 14.                  

    15.            

  16.              

17.                

            

 18.                 

    19.           

 20.               

   21.            



Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. 
Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 

 

 
 

1.  Ostrov v Indickém oceánu. 

2.  Pohoří v Tádžikistánu. 

3. Záliv s bohatými nalezišti ropy. 

4. Pravidelné vzdušné proudy přinášející vlhký a teplý vzduch 

z Indického oceánu. 

5. Řeka ústící do Arabského moře. 

6. Vegetační pás převažující na poloostrově Přední Indie. 

7. Nejhlubší jezero. 

8. Ruský veletok. 

9. Hlavní město Saudské Arábie. 

10. Jedno z nejlidnatější město Asie (38 °s. š. a 127 °v. d.). 

11. Stát (20 °s. š. a 102 °v. d.). 

12. Hlavní město Afghánistánu. 

13. Největší asijská poušť. 

14. Poloostrov s četnými sopkami. 

15. Nerostná surovina „Sn“, která se těží na Malajském poloostrově. 

16. Řeka nacházející se jižně od Himaláje. 

17. Jehličnatý les v Rusku. 

18. Město ležící v deltě Gangy. 

19. Řeka patřící k úmoří Severního ledového oceánu. 

20. Souostroví Velké a Malé ………… 

21. Pohoří na rozhraní Asie a Evropy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


