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Z7 – Písemný test – týden 6.4. – 12.4.2020 ČITELNÝ PODPIS: …………………………………………………… 

Vážení žáci. Vyzkoušejte si prosím motivační test z probraných vědomostí. Pište čitelně, nejlépe 

hůlkovým písmem! Po vypracování tuto jednu stranu (A4) testu vyfoťte do chytrého telefonu (nebo 

dle možností naskenujte), vložte do přílohy emailu (vytvořit si email - pokud zatím nemáte - trvá 5 

minut) a zašlete do následující neděle na můj email: radekpavli@seznam.cz    Děkuji. 

 

1) Vysvětli pojem: 

a) MONZUN = 

b) FJORD = 

c) LITOSFÉRA =  

d) ATMOSFÉRA = 

e) KAR / PLESO = 

f) HYDROSFÉRA = 

 

2) Napiš názvy dvou jezer ledovcového původu u nás na Šumavě: 

a) ……………………………………………………………………… b) ……………………………………………………………… 

 

3) Zakresli/načrtni jednoduše: 

a) stalagmit    b) stalaktit   c) stalagnát 

 

 

4) Dopiš větu. Stav, kdy na horách svítí Slunce a je teplo, zatím co v údolí je chladno, mlhavo a prší 

nazýváme teplotní:  

…………………………………………………………………………………………….. 

5) ANEMOMETREM měříme sílu: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6) Okamžitý stav podnebí na určitém místě v určitém čase nazýváme: 

………………………………………………………………………………………………. 

 

7) Jak se nazývá část stratosféry, která chrání život na Zemi před nebezpečným UV- zářením? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

mailto:radekpavli@seznam.cz
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu nebo zapsat 

Milí žáci. Zápisy učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci 

s učebnicí a vypracujte případné úkoly a pracovní listy.  

Z6, Nový zápis: A T M O S F É R A – pokračování (přečíst v UČEBNICI ZEMĚPISU: s. 41.) 

PROUDĚNÍ VZDUCHU V ATMOSFÉŘE 

- proudění vzduchu je způsobeno rozdílným tlakem a teplotou vzduchu 

- vzduch proudí z oblasti vyššího tlaku (na obrázku V) do oblasti tlaku nižšího (na obrázku N) 

- pravidelné proudy nazýváme PASÁTY 

(tlak vzduchu s nadmořskou výškou klesá) 

 

PROUDĚNÍ VZDUCHU    v UČEBNICI ZEMĚPISU: s. 41. 

 

 

PODNEBÍ A PODNEBNÉ PÁSY v UČEBNICI ZEMĚPISU: s. 43. 

- podnebí = KLIMA – je dlouhodobý stav ovzduší na určitém místě 

- podle množství slunečního záření rozdělujeme od rovníku směrem na sever i na jih podnebné pásy 

 

1) TROPICKÝ / TEPLÝ pás – klem rovníku – teplo, déšť, vlhko 

2) SUBTROPICKÝ – přechodný pás 

3) MÍRNÝ – střídají se 4 roční období 

4) SUBPOLÁRNÍ – přechodný pás 

5) POLÁRNÍ – studený 

ÚKOL 1: Podívej se na obrázek v učebnici s. 43. Schéma podnebných pásů 

--------------------------------- konec učiva o A T M O S F É Ř E -------------------------------------------------------- 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.geografie.kvalitne.cz%2Fsoubory%2FAtmosfera.pdf&psig=AOvVaw3slR5SFLSBd0_pUHhlRFdc&ust=1586016911030000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCur8fTzOgCFQAAAAAdAAAAABAQ
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu 

Z6, nový zápis: HYDROSFÉRA     v UČEBNICI ZEMĚPISU: s. 46. – 54. 

= vodní obal Země 

Voda na Zemi: Oceány a moře (97%) – slaná voda, ledovce (více než 2%), podpovrchová voda, voda 

na pevnině (řeky, jezera, bažiny), voda v atmosféře (vodní pára, ledové krystalky) 

Oběh vody v přírodě – voda na Zemi se nikde neztrácí, ale putuje v krajině 

Oceány a moře = slaná voda 

= tvoří asi 71% zemského povrchu  

Světový oceán: Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový oceán, Jižní 

ÚKOL 1: S oceány jsme se v učivu již setkali. V atlase si najdi a ukaž jednotlivé oceány. 

Moře dělíme dle polohy na:  a) okrajová 

      b) vnitřní 

ÚKOL 2: S některými níže uvedenými pojmy jsme se již setkali. Některé vznikly v přírodě bez 

přičinění člověka, jiné vybudovalo lidstvo. Pokus se pojmy stručně vysvětlit: 

Břežní čára = místo, kde se oceán stýká se souší 

Záliv =     

Poloostrov = 

Průliv = 

Průplav = 

Ostrov = 

Souostroví = 

Pohyby mořské vody 

1. Vlnění – způsobeno větrem 

Mořský příboj – vlny naráží na pobřeží 

Tsunami – dlouhé vysoké vlny způsobené podmořským zemětřesením nebo podmořskými sopkami 

2. Příliv a odliv – příčiny: přitažlivost Měsíce 

= změny ve výšce mořské hladiny na pobřeží  za 24 hodiny (2xpříliv, 2x odliv) 

3. Oceánské proudy 

Příčina: pravidelné vanutí větrů, rozdílná teplota a slanost vody 

Směr proudů ovlivňuje: rozložení pevnin, tvar mořského dna, otáčení Země 

a) teplé proudy – př. Golfský proud 
b) studené  
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu 

Vodstvo na pevnině = sladká voda 

= vodní toky, (řeky, potoky), jezera, bažiny, umělé vodní nádrže (přehrady, rybníky) 

Vodní toky 

Pramen = začátek řeky, vývěr podzemní vody 

Přítoky řek 

Říční síť = všechny vodní toky na určitém území 

POVODÍ  = území, ze kterého voda stéká do jedné řeky 

ÚMOŘÍ    = území, z něhož všechny vodní toky odvádějí vodu do jednoho moře 

PRŮTOK   = množství vody, které proteče místem koryta řeky za 1 sekundu 

 

Bažiny 

= trvala zamokřená území souvisle porostlá rákosím a dalšími vlhkomilnými rostlinami 

- největší bažiny jsou v ČR na Šumavě 

Vznik: zanášením jezer, zaškrcením říčního meandru= zákruta řeky 

 

Umělé vodní nádrže 

Rybníky: uměle vytvořeny - k chovu ryb, nejvíce u nás v jižních Čechách (největší Rožmberk – 489 ha) 

Přehrady: uměle vytvořeny - vznikly přehrazením koryt řek 

Účel:  - výroba elektrické energie, zavlažování polí, zásobárna pitné vody, rekreace 

 - největší přehrada v ČR – Lipno (49 km2) na řece Vltavě 

Jezera: vznikla v přírodě – nejsou vytvořena uměle 

- u nás na Šumavě máme např. jezera vzniklá ledovcovou činností: Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské 

 

Ledovce 

= těleso z ledu 

Sněžná čára = úroveň nadmořské výšky v horách, od které sníh už netaje (Skandinávie 1300 m n.m., 

tropický pás 4500 m n.m.) 

Ledovce:  a) horské – ve velehorách (v Evropě: Alpy – ledovec Dachstein, v Asii: Himaláje) 

- pohybují se po svahu dolů → údolí ve tvaru U, ledovcové morény 

   b)pevninské – chladných oblastech – např. Grónsko, Antarktida (= největší ledovec) 

Ledové kry = ulomené okraje pevninského ledovce 
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Podpovrchová voda 

a) půdní – v půdě důležitá pro růst rostlin 

b) podzemní – nachází se hlouběji v zemi, hromadí se nad nepropustnými horninami 

Artéské studny – Austrálie, Sahara 

 - voda tryská z hlubokých vrstev pod vysokým tlakem na povrch 

 

 

 


