
Posttest k pracovním listům do Geologického parku PřF UK v Praze 
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1. Do mapy ČR vepište jednotlivé geologické jednotky Českého masivu podle legendy vpravo. 

 (5 bodů) 

 

Bohemikum 

Moldanubikum 

Moravosilezikum 

Saxothuringikum 

Platformní pokryv 

 

2. Do obrázku řezu planetou Země označte typy zemské kůry  a doplňte další vrstvy, které tvoří 
zemské těleso:  (3 body) 
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3. Zemská kůra není celistvá, je rozdělena na litosférické desky. Ty jsou vůči sobě ve vzájemném 
pohybu, jak ukazují šipky na obrázku. 

 
Litosférické desky a jejich pohyby 

Na následujících obrázcích jsou znázorněna různá rozhraní litosférických desek zemské kůry. 
Odpovězte na následující otázky: (3 body + 3 body + 3 body = 9 bodů) 

 

Jak se rozhraní nazývá: 

Jaký děj při něm probíhá: 

Která elipsa označuje oblast, kde k tomuto pohybu dochází? Kte-
ré desky ve vyznačené oblasti se takto pohybují?  

 

Jak se rozhraní nazývá: 

Jaký děj při něm při něm probíhá: 

Která elipsa označuje oblast, kde k tomuto pohybu dochází? Kte-
ré desky ve vyznačené oblasti se takto pohybují? 

 

Jak se rozhraní nazývá: 

Jaký děj při něm při něm probíhá: 

Která elipsa označuje oblast, kde k tomuto pohybu dochází? Kte-
ré desky ve vyznačené oblasti se takto pohybují? 
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4. Kdy  vznikla planeta Země? Podtrhněte správnou odpověď.  (1 bod) 

a) 46 mld. let b) 460 mil let 

c) 4,6 mld. let d) 4,6 mil let 

5. Planeta Země je součástí Sluneční soustavy. Základem pro vznik Sluneční soustavy bylo mrač-
no plynu a drobných prachových částeček (solární nebula).  
Popište, jak planeta Země vznikla: (1 bod) 

6. Popište, jaký je rozdíl mezi minerálem a horninou: (2 body) 

a. minerál: 

b. hornina: 

7. Podle způsobu vzniku dělíme horniny do tří skupin. Do následující tabulky zapište názvy 

těchto skupin hornin a do dalšího sloupce stručně způsob vzniku:  (6 bodů) 

Druh horniny Způsob vzniku 

  

  

  

8. Doplňte do schématu geologické děje, které probíhají mezi členy horninového cyklu. Do čer-
veného kolečka napište číslo, ke kterému se děj vztahuje. Některé děje se vyskytují vícekrát. 

 (4,5 bodů) 

 

1. Ochlazování a krysta-
lizace 

2. Přeměny vlivem tlaku 
a teploty 

3. Transport a usazování 
(sedimentace) na pev-
nině a v oceánech 

4. Tavení 

5. Zvětrávání a eroze 

6. Zpevňování vzrůstají-
cím tlakem  
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Bodové hodnocení: 
Možnost hodnocení známkou 

Bodové ohodnocení jednotlivých otázek 

 Otázka 1 ................................................. 5 bodů 

 Otázka 2 ................................................. 3 body 

 Otázka 3 ................................................. 9 bodů 

 Otázka 4 ................................................... 1 bod 

 Otázka 5 ................................................... 1 bod 

 Otázka 6 ................................................. 2 body 

 Otázka 7 ................................................. 6 bodů 

 Otázka 8 .............................................. 4,5 bodů 

 Maximum ................................... 31,5 bodů 

 Počet bodů ........................................... Známka 

 31,5 - 28 ................................................. 1 

 27 – 22 .................................................. 2 

 21 – 13 .................................................. 3 

 12 - 9 ................................................... 4 

 8 - 0 .................................................... 5 

 


