
Ausztrália és 
Óceánia

AUSZTRÁLIA BEVEZETŐ ÓRA

Uluru (Ayers Rock)
Link: https://goo.gl/maps/TrZkNyD7ExJXncKL8 



A legkisebb földrész: Ausztrália

u Ausztrália helyzete a Földgömbön:
Nyisd ki az atlaszodat és válaszolj a következő kérdésekre:

u 1. Mely nevezetes szélességi körök szelik át a kontinenst?

u 2. Melyik félgömbökön található Ausztrália? 

u 3. Mely óceánok határolják Ausztráliát?  

u 4. Tagolt vagy tagolatlan a partvidéke? Miért?

Baktérítő

Déli és keleti félgömb. Az Egyenlítőtől délre a Greenwich-től keletre található.

Indiai-óceán és a Csendes-óceán határolja.

Tagolatlan, mivel kevés az öböl és 
félsziget a partvonalán.



1. Ausztráliához képest hol 
található Tasmánia szigete?

2. Ausztráliához képest hol 
található a Nagy-korallzátony?

délkeletre 

északkeletre



Nagy-korallzátony



u Ausztrália eredeti neve 
„Ismeretlen Déli Földrész” 
(latinul „Terra Australis
Incognita”), a legkésőbb 
felfedezett és az ember által  
utoljára benépesített 
kontinens.

Ausztrál őslakos

James Cook és hajói



Egyhangúság kontinense

u 1. A kontinens kb. kétharmad részét 
kitevő ősidei magja, a Nyugat-
ausztráliai-ősföld általában sík terület 
(300–500 m magas)
Az ősföld felett táblás vidék jött létre:
Nyugat-ausztrál-tábla

u 2. Óidei lepusztult röghegység: Nagy-
Vízválasztó-hegység

u 3. Az ősföld és a hegység között az 
Ausztráliai-alföld található



Nyugat-ausztrál-tábla



Nagy-Vízválasztó-hegység



Ausztrál-alföld



Ausztrália éghajlata 1.

u Ausztrália nagy része a forró (trópusi) éghajlati övezetbe tartozik. Kisebbik déli 
része a mérsékelt övezetbe. 

u Milyen éghajlatok jönnek létre a forró övezetben?

u Mi a legfontosabb különbség a forró (trópusi) övezet éghajlatai között? A csapadék 
mennyisége



Ausztrália éghajlata 2.

u A legtöbb csapadék a Csendes-óceán partján és a Nagy-Vízválasztó-
hegység keleti oldalán esik à az óceán felől érkező passzát szél miatt

u A Nagy-Vízválasztó-hegységtől nyugatra előbb átmeneti majd térítői éghajlat 
a jellemző

u Melyik éghajlat „marad ki” Afrikához képest? 

u Ausztrália nagy részén a térítői éghajlat a jellemző, a passzát szél miatt

u à ezért: hatalmas sivatagok alakulnak ki

u à ezért: Ausztrália a legszárazabb kontinens

u A délnyugati partvidéken a mediterrán éghajlat lesz a jellemző
Afrika mely részén hasonló az éghajlat?

Egyenlítői éghajlat

Északi



Időszakos vízfolyások földje

u A Nagy-Vízválasztó-hegységből kelet felé több vízfolyás is indul a Csendes-
óceánba

u Nyugat felé az Ausztrál-alföldre kevesebb víz érkezik a hegységből

u Itt időszakos folyók és tavak alakulnak ki à artézi vizeket kell a felszínre hozni 



Házi feladat:

u 1. Az órai munka lefotózása és elküldése Teamsen à határidő: MÁJUS 6. éjfél

u 2. Vaktérképen ábrázolni, lefotózni és elküldeni Teamsben: Indiai-óceán, 
Csendes-óceán, Tasmánia, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-hegység, 
Ausztrál-alföld, Nyugat-ausztrál-tábla à határidő: MÁJUS 6. éjfél

u Szorgalmi:
107-108. oldalak elolvasása és az alábbi kérdések megválaszolása a füzetben:
1. Mi alapján változik Ausztrália természetes növénytakarója?
2. Ausztrália éghajlataira milyen növénytakarók a jellemzőek?
3. Sorolj fel 5 db állatfajt és 3 db növény fajt, amely csak Ausztráliában él 
természetes körülmények között! 
Lefotózva elküldeni Teamsben à határidő: MÁJUS 6. éjfélig!!


