
OBYVATELSTVO AMERIKY

Věková pyramida je nejběžnějším grafickým znázorněním věkového složení obyvatelstva
vybraného území (např. státu). Z grafu dokážeme vyčíst podíl (případně i počet) obyvatel
v jednotlivých věkových kategoriích – kolik je dětí do 4 let, důchodců ve věku 70-74 let atd. 
Mezi Severní a Jižní Amerikou jsou jisté rozdíly v obyvatelstvu. Severní Amerika je
hospodářsky vyspělejší než Amerika Jižní. Je tu velmi kvalitní zdravotnictví, lidé vydělávají
poměrně hodně peněz a dalo by se říci, že životní standart je na velmi vysoké úrovni. Toto
způsobuje snižování porodnosti a stárnutí obyvatelstva. Lze to vidět ve věkové pyramidě,

kdy je zastoupení obyvatel ve věku 55-59 let jedno z nejpočetnějších.

Jméno : Datum :

1. VĚKOVÁ PYRAMIDA
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1.                                          2.

A) U jednotlivých věkových pyramid rozhodněte, zda se jedná o Severní, či Jižní Ameriku.

Následně popište ve třech větách, díky čemu lze poznat, která pyramida patří danému

světadílu.

B) Dle věkových pyramid určete: zda se rodí více mužů, či žen, dále které pohlaví se dožívá

vyššího věku a zda je to u obou pyramid stejné, či ne.
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V internetovém prohlížeči zapněte interaktivní mapu na adrese https://1url.cz/@mesta.

Mapa zobrazuje počet obyvatel největších měst světa v roce 1950 až 2030. Táhnutím na
spodní liště pod mapou měníte rok,, ze kterého jsou zobrazované údaje. 

A) Které města Severní a Jižní Ameriky mají v roce 2020 více než 10 miliónů obyvatel?

Napište jejich název.

B) Napiš, jak se změnil počet obyvatel ve městě Sao Paulo mezi roky 1950-2020.

C) Rozhodněte, zda v roce 1950 bylo více měst s 10 miliony obyvatel  v Severní, nebo Jižní

Americe. Poté udělejte to stejné pro rok 2020.

D) Otevřete si k interaktivní mapě ještě fyzicko-geografickou mapu ve svém atlase. Teď

pomocí těchto dvou map popiš, kde se nachází největší města Ameriky a jak jejich

rozmístěný ovlivňují přírodní faktory. (klima, hory, nížiny atd.)

2. NEJLIDNATĚJŠÍ MĚSTA AMERIKY

3. MEGALOPOLIS SEVERNÍ AMERIKY
Megalopole, také megapole, či megapolis jsou různá označení pro velmi velká města nebo
shluky měst, typicky s více než 10 miliony obyvatel.
Ačkoli velmi velká města vznikala už ve starověku, moderní megapolis charakterizuje
přítomnost   hustě   obydlené   příměstské  oblasti,  dopravních  připojení  a   hospodářský i
politický význam. Dnešní evropské a severoamerické megapole vznikaly za průmyslové
revoluce v 19. století. S přechodem od industriální k postindustriální společnosti většinou
ztratila svůj průmyslový ráz a místo továrních a dělnických čtvrtí se obklopila velkou
plochou jednak jednotlivých domků - bohatších i chudších - a velmi často také chudinskými
slumy, kde lidé žijí v bídě a bez základních hygienických zařízení.

A)  Zjisti na internetu, jaká velká města jsou součástí následujících megalopolis.
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