
Pracovní list VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE 
 
1. Roztřiď pojmy do tabulky:  
 

Vnitřní geologické děje Vnější geologické děje 
  

 

zvětrávání, sopečná činnost, sedimentace, přeměna hornin, vrásnění, eroze, zemětřesení,  
pohyb litosférických desek, transport hornin pomocí ledovců, vznik pouští, vznik uhlí v bažinách,  
vznik vyvřelin, rozrušování hornin kořeny rostlin 
 
Vyber dva děje, které mají tvořivou funkci:  ……………………………………………………… 
 ……………………………………………………… 
Vyber dva děje, které mají ničivou funkci:  ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 
 
2. Doplňte text o stavbě Země: 

Zemské těleso se skládá ze tří základních vrstev: …………………………, ………………………… 

a …………………………… . Toto rozdělení je založeno na nepřímých pozorováních a vychází 

především ze studia šíření …………………………………………………………(dvě slova). Jiné dělení 

svrchních částí Země vychází z toho, jaká je pevnost, tvrdost a tekutost jednotlivých vrstev. Z tohoto 

hlediska rozlišujeme dvě vrstvy, horní pevnou krystalickou ………………………  

a pod ní uloženou plastickou vrstvu ……………………… . Horní vrstva je rozlámána v tzv. 

………………………… desky, které se pohybují po spodní plastické vrstvě. Počet těchto desek se 

pohybuje kolem čísla ……………………… . Nejznámějším vědcem, který se zabýval pohybem těchto 

desek byl Alfred ……………………… . Jeho vysvětlení chování desek je označováno jako teorie 

kontinentálního ……………………… . 

 
3. Nakresli průřez Zemským tělesem,  

vyznač všechny vrstvy zmíněné výše.  
Doplň do schématu do každé vrstvy značky 2 prvků,  
které jsou v jednotlivých vrstvách nejčastější:  
Al, Si, Fe, Ni, Si, Mg. 

 
 
 
 
 
4. Vymysli tři důkazy toho, že se kontinenty pohybují a kdysi byly spojeny. 
 
 
 
 
5. Vysvětli pojmy: epicentrum, hypocentrum, seismograf. 
 
 
 



6. Znáš název stupnice, která vyjadřuje intenzitu zemětřesení? Kterého stupně dosáhla největší 
známá zemětřesení? 

 
 
 
7. Popiš části sopky: 

 
 
8. Uveď tři průvodní jevy sopečné činnosti. 
 
 
9. Proč lidé často žijí v blízkosti sopek i přes nebezpečnost těchto oblastí? 
 
 
10. K definicím jednotlivých typů lávy napiš jejich názvy: 
 a) tento druh lávy najdeme na dně oceánů, voda lávu ochlazuje a brzdí, což vede        
  k charakteristickému bochníkovitému tvaru jejích výlevů  

b)  tato láva obsahuje mnoho plynných látek, které z lávy unikají a po utuhnutí lávy tak vznikají na 
 jejím povrchu ostré hrany a výběžky  

 c) tento typ lávy je velmi tekutý a protéká krajinou jako řeka, vytváří zákruty  
 
11. Přiřaď k sobě související pojmy: 
 A závrt 1 dolní tok řeky    A …… 
 B peřeje 2 čelo ledovce    B …… 
 C moréna 3 ledovcový kotel    C …… 
 D stalaktit 4 poušť     D …… 
 E naplaveniny 5 krasová jeskyně    E …… 
 F pleso 6 trychtýřovitá prohlubeň   F …… 
 G kar 7 jezero     G ……  
 H erg 8 horní tok řeky    H …… 
 
12. Co znamená pojem regulace vodního toku? Jaká pozitiva a jaká negativa má? 
 
 
 
 
 
13. Uveď tři naše přehradní nádrže a řeky, na nichž se nacházejí. 
 
 
 
 
14. Znáš světové pouště? Uveď názvy aspoň dvou pouští pro každý z uvedených kontinentů: 
 Afrika –  
 Jižní Amerika –  
 Severní Amerika –  
 Asie –  
 Austrálie –  


