
                       6. ročník 

SYDNEY ADELAIDE 

SÍDLA AUSTRÁLIE 



Obyvateľstvo Austrálie je veľmi nerovnomerne rozmiestnené a žije prevažne v mestách.  
Najväčšie mestá vznikli na pobreží a v súčasnosti v nich býva viac ako 80% obyvateľov.  
Medzi najväčšie mestá patria: Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth a hlavné mesto 
Canberra.  
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Hlavné mesto Austrálie je Canberra 
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Čísla predstavujú  
poradie miest podľa 
veľkosti  
(od najväčšieho - 1).  



 

 
 
Austrálsky zväz tvorí  
6 štátov a dve  
samostatné teritóriá. 
 
Súčasťou je aj ostrov  
Tasmánia.  

Od roku 1901 je Austrálsky zväz samostatný federatívny  
štát a je súčasťou Britského spoločenstva národov, ktorého 

hlavou je britská kráľovná, ktorú zastupuje guvernér. 



• .  Nový Južný Wales - Sydney 
  
Sydney je jedným z najznámejších svetových veľkomiest. Leží v štáte Nový Južný  
Wales a na značne rozľahlom území žijú viac než  4 milióny obyvateľov. Je tu veľká  
koncentrácia imigrantov a zahraničných študentov z mnohých kultúr, nájdete tu  
napríklad brazílske, portugalské či čínske štvrte. 

Viktória - Melbourne  
  
Druhé najväčšie austrálske mesto, Melbourne, sa nachádza v štáte Viktória. Hoci má  
menej obyvateľov ako Sydney, rozlohou je väčšie. Je tu asi 4,5 milióna  
obyvateľov a ich počet stále narastá vďaka pracovným príležitostiam. V centre sa  
nachádzajú vysoké moderné budovy, kde majú svoje sídla veľké národné i  
medzinárodné spoločnosti. 

Queensland - Bisbane 
  
Mesto Brisbane je tretím najväčším mestom Austrálie a dnes má takmer 2 milióny  
obyvateľov. Je to krásne a príjemné mesto, v centre stoja vedľa seba moderné  
futuristické stavby a budovy v tradičnom viktoriánskom štýle. V meste žije viacero  
komunít rôznych kultúr z celého sveta, jedna z najväčších je čínska. Ako  
najdôležitejší uzol Queenslandu je Brisbane zároveň bránou k slnečnému pobrežiu. 

Západná Austrália - Perth 
  
Perth sa považuje za najizolovanejšie mesto na svete. Leží v juhozápadnej časti  
Západnej Austrálie pri Indickom oceáne. Najbližšie pri ňom sa nachádza mesto  
Adelaide vzdialené 2 780 kilometrov, medzi nimi leží iba zopár menších mestečiek.  
V minulosti boli životné náklady v tomto meste o čosi vyššie v porovnaní s inými . 

http://www.australia.sk/mesta-a-regiony/novy-juzny-wales-sydney/
http://www.australia.sk/mesta-a-regiony/viktoria-melbourne/
http://www.australia.sk/mesta-a-regiony/queensland-brisbane/
http://www.australia.sk/mesta-a-regiony/zapadna-australia-perth/


 
Južná Austrália - Adelaide 
  
Štát Južná Austrália je jedným z najsuchších štátov Austrálie. Vďaka suchému  
počasiu tu však prekvitá vinársky priemysel, oblasti ako Barossa Valley alebo  
Coonawarra sú známe po celom svete vynikajúcimi vínami. Spojenie medzi  
Adelaide a inými veľkými mestami zabezpečuje výborná sieť vozoviek ako aj  
denné letecké spojenia. Adelaide pôsobí veľmi európsky vďaka parkom,  
historickým budovám a kostolom.  

Teritórium hlavného mesta - Canberra 
  
Canberra, hlavné mesto Austrálie, je jedinečným zážitkom. Je to mladé, elegantné 
a moderné mesto s počtom obyvateľov iba cez 300 000, s mnohými záhradami a 
parkmi. Je sídlom austrálskej vlády, mnohých univerzít a rušnej diplomatickej  
komunity. Canberra ponúka možnosti každému – nájdete tu množstvo reštaurácií,  
vinární, obchodov. 

Severné teritórium - Darwin 
  
Severné teritórium (Northern territory) je veľká oblasť vedúca od rovníka až do  
stredu kontinentu. Táto oblasť má síce iba štatút teritória, no v skutočnosti funguje  
ako štát s vlastnými zákonmi a pravidlami. Sever tejto oblasti je tropický a vlhký,  
zatiaľ čo stred je suchý a vyprahnutý. Hustota osídlenia je v tejto oblasti jedna z  
najmenších v Austrálii. Darwin svojou blízkosťou k Ázii, je multikultúrnym mestom.  

Tasmánia - Hobart 
  
Oblasť Tasmánskej divočiny patrí do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO,  
je to jedna z najväčších chránených oblastí v Austrálii, ktorá sa rozkladá na  
ploche až 1,38 milióna hektárov. Rozsiahle lesy sú domovom  
mnohých živočíšnych a rastlinných druhov, ktoré sa nenachádzajú nikde inde na  
svete, ako aj viacerých ohrozených druhov. Hobart bol založený ako prístavné  
mesto,  trestanecká kolónia a stredisko lovu veľrýb.  

http://www.australia.sk/mesta-a-regiony/juzna-australia-adelaide/
http://www.australia.sk/mesta-a-regiony/teritorium-australskeho-hlavneho-mesta-canberra/
http://www.australia.sk/mesta-a-regiony/severne-teritorium/
http://www.australia.sk/mesta-a-regiony/tasmania/


 
 
 
 

.    

Život ľudí v Austrálii je výrazne 
ovplyvnený prírodnými 

podmienkami najmä 
nedostatkom  vody a 
rozsiahlymi púšťami. 

 Hustota zaľudnenia je hodnota, 
 ktorú vypočítame vydelením počtu obyvateľov územia (štátu) jeho 
 rozlohou. Udáva sa v počte obyvateľov na plochu (väčšinou na 1 km2). 

Vnútrozemie je veľmi riedko osídlené,  
hustota zaľudnenia je menej ako 1  
obyvateľ na km2. 



 

SYDNEY 
Je najväčšie a najstaršie mesto v Austrálii.Mesto sa  
rozkladá na brehoch prírodného prístavu, ktorý v r.  
1770 pomenoval James Cook na Port Jackson. V r. 1788  
malo mesto okolo 1500 ľudí, z toho okolo 760 väzňov.  
Všetky lode priplávali z Británie. K historickým budovám 
patrí kostol sv. Jamesa a kasáreň Hyde Park.  
Najznámejšia je budova opery.    

CANBERRA 
Je federálne hlavné mesto a správne stredisko. Leží 250  
km JZ od Sydney. Mesto s okolím tvorí federálny dištrikt 
Územie hlavného mesta Austrálie. Austrálsky parlament  
sa do mesta premiestnil z Melbourne v r. 1927. Pôvod 
názvu mesta je neznámy, môže pochádzať z  
domorodého výrazu - v preklade „miesto stretnutia“.   



PRACOVNÝ LIST Č. 1 
  
Téma: Sídla Austrálie 
Cieľ: Zopakovať si poznatky o sídlach Austrálie 

1. Nájdi v prešmyčkách názvy austrálskych miest a ich polohu vyznač na 
mape. 

                                                                                                
1.  NEY - SYD  ...................................... 
 
2.  BRTAHO     ...................................... 
                                                                                                              
3.  REPTH        ...................................... 
                                                                                                              
4.  NE - BA - BRIS ................................ 
                                                                                                              
5.  WIN - DAR  .....................................  
                                                                                                              
6.  NE - BOUR - MEL ............................. 
                                                                                                              
7.  BER - CAN - RA ............................... 
                                                                                                              
8.  DE - A - DE - LAI .............................. 
 

1. Najväčšie austrálske mesto je ............. 
2. Hlavné mesto Austrálie je ................... 



 

 
 
2. Vyrieš krížovku. 
 
1. Austrália je samostatný ………… štát  
2. Štát leží na západe Austrálie  
3. Hlavné mesto Nového Južného Walesu je …… 
4. Hlavné mesto Viktórie je …………… 
5. Hlavou Britského spoločenstva národov je ……… 
6. Kto zastupuje kráľovnú v Britskom spoločenstve národov 
7. Hlavné mesto Severného teritória je …………… 
8. Brisbane je hlavné mesto …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Doplň vety tak, aby boli pravdivé. 
 
a., Vnútrozemie je veľmi .............. osidlené. 
b., Život ľudí je výrazne ovplyvnený ........... 
     podmienkami. 
c., Od roku ............ je Austrália samostatný 
     federatívny štát.  
 
5. Hustotu zaľudnenia vypočítame: 
 
 
 
 
 
 
 

6. Charakterizuj aspoň jeden štát 
    Austrálskeho zväzu. 
    ............................................... 
    ............................................... 
    ............................................... 
    ............................................... 
    ............................................... 

3. Zakrúžkuj pravdivé tvrdenia.  
 
a., Najväčšie mestá sa nachádzajú vo vnútrozemí/ na pobreží.  
b., Obyvateľstvo je rovnomerne/ nerovnomerne rozmiestnené. 
c., Austrálsky zväz tvorí 6/  8 štátov.  
d., Druhé najväčšie mesto je Canberra/  Melbourne. 
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