ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА за 7 разреде
СРЕДЊА АМЕРИКА
1) Латинска Америка
2) Староседеоци Северне Америке : ИНДИЈАЦИ и ИНУИТИ,
Средње Америке : Маје,Толтеци,Ас(ц)теци.
3) Монголоидној
4) ГРАДВ Флексибилно ...
5) Простор Средње Америке састоји се од:
КОПНЕНОГ и ОСТРВСКОГ дела:
КОПНЕНИ део:
Мексичка висораван(од Рио Гранде до пол.острва Јукатан) и
Америчка превлака(ивица Мексичке висоравни-Панамска превлака);
ОСТРВСКИ део:
1.Велики Антили(Куба,Хаити,Порторико,Јамајка)
2.Мали Антили
3.Бахамски архипелаг
6) природне одлике ФЛЕКСИБИЛНО
7) ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ :
север- Рио Граанде; југ – Панама; запад – Тихи океан; исток – Атлански океан
полуострва: Јукатан и Калифорнија;
острва: Велики Атили,Мали Антили и Бахамска острва;
заливи:Мексички, Калифорнијски,Хондураски,Панамски;
мореузи:Флоридски и Јукатански
8) КОПНЕНИ део:
Мексичка висораван(од Рио Гранде до пол.острва Јукатан) и
Америчка превлака(ивица Мексичке висоравни-Панамска превлака);
9) Највећи део Ср.Америке је у ЖАРКОМ појасу,ТРОПСКА и СУПТРОПСКА
- северни у северном УМЕРЕНОМ појасу.
-на острвима- САВАНСКА и ЕКВАТОРСКА;
-унутрашњост Ср.Америке- УМЕРЕНО ТОПЛА;
-Мексичка висор.-СТЕПСКА и ПУСТИЊСКА.
10) СТАНОВНИШТВО - ФЛЕКСИБИЛНО

11) СТАНОВНИШТВО -ФЛЕКСИБИЛНО
12) Скраћен пут између Атланског и Тихог океана
13) Средњу и Јужну Америку.
14. Средња Америка се простире од реке Рио Гранде на северу, до државе
Панаме (Панамског канала) на југу. Састоји се од уског копненог дела и
острвског дела (Велики и Мали Антили као и Бахами).
15. Прецртати: Бахами (посебна острвска група) и Мартиник (Мали Антили).
16. Средња Америка највећим делом лежи у: в) жарком топлотном појасу
17. Два већа полуострва која припадају Мексику су Калифорнија и Јукатан.
18. Западни, Источни и Јужни Сијера Мадре припадају млађим веначним
планинама, а Оризаба, Попокатепетл и Колима вулканима.
19. Зона којој припадају све планине на западу свих Америка назива се Ватрени
појас Пацифика.
20. в ; д ; а ; г ; б ;
а) тера калиенте (врућа земља) - појас до 1.000 мнв;
б) тера темплада (топла земља) - појас тропских култура, од 1.000 до 2.000 мнв;
в) тера фриа (свежа земља) - појас где се највише гаје жита, од 2.000 до 3.000
мнв;
г) тера хелада (хладна земља) - планински пашњаци, од 3.000 до 4.000 мнв;
д) тера невада (снежна, ледена земља) - стални снег и лед, преко 4.000 мнв (све
бројке су условне!).
21. Бела и жута раса = местици;
Бела и црна раса = мулати;
Жута и црна раса = замбоси;
22. Мексико је највише познат по великим резервама и производњи нафте (9. у
свету 2014.године) и сребра (1. у свету 2012.године).

