
Přírodopis 9.r. 

6.4. 

Dobrý den, minulou hodinu jste si zpracovávali informace o prekambriu a prvohorách. Dnes jsem pro vás připravila 

několik otázek o vzniku a vývoji života na Zemi. 

Ještě než začneš, můžeš zhlédnout výukové video, odkaz je za testem. 

 

Vyplňte následující test: 

Vznik a vývoj života na Zemi: 

1.Stáří Země se odhaduje na: 

a) 6,4 miliardy let 

b) 4,7 miliardy let 

c) 3,7 miliardy let 

2. Věda zabývající se vývojem života na Zemi se nazývá: 

a) historická geologie 

b) pedologie 

c) paleontologie 

3.Moderní teorii evoluce zpracoval: 

a) Charles Darwin 

b) Jean – Baptiste Lamarck 

4.Život na Zemi začal v období: 

a) prvohor 

b) prekambria 

c) druhohor 

5.Mezi nejstarší organismy na Zemi patří: 

a) dinosauři 

b) prvoci 

c) bakterie a sinice 

6. Nejstarší období prvohor se nazývá: 

a) silur 

b) perm 

c) kambrium 

7.Trilobiti žili v období: 

a) prekambria 

b) prvohor 



c) druhohor 

8.Ze kterého období prvohor pocházejí plavuně, přesličky a kapradiny: 

a) devon 

b) kambrium 

c) ordovik 

9.Ve kterém období prvohor nastal velký rozvoj třídy ryb: 

a) kambrium 

b) ordovik 

c) devon 

10.Ve kterém období prvohor vzniklo černé uhlí: 

a) devon 

b) karbon 

c) perm 

2. Napište, ve kterém období prvohor vymřeli trilobiti: 

3.Jak se jmenovali typičtí obojživelníci období prvohor: 

4.Které druhy rostlin se objevily na konci prvohor: 

Vypracovaný test mi, prosím, odešlete do 9.4. ke kontrole na e-mail  urdova.j@centrum.cz  

 

Odkaz na výukové video:   

Exploze života v prvohorách: Starší prvohory - YouTube 

 

Nové učivo: Druhohory 

-pracujte s učebnicí na str.70,71 a doplňte: 

 

1.Na která období se dělí druhohory: 

2.Kteří obratlovci se v období druhohor rozvíjeli nejvíce : 

3.Kteří živočichové žili v mořích v období triasu: 

4.Uveď příklad plaze - býložravce z období jury: 

5.Uveď příklad plaze – masožravce z období jury: 

6.Co se stalo s velkým kontinentem v období jury: 

7.Kdy začalo alpsko-himálájské vrásnění: 

8.Kteří živočichové se začali rozvíjet na konci druhohor: 

9.Kdo byl Archeopteryx: 
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