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Pracovní list – stavba a složení Země

1) Co je to geologie?

2) Litosféra  =  ………………………. + …………………………………. .

3) Na linky vlevo popiš čísly jednotlivé části zemského tělesa: 

                                                                                                      1 -  zemská kůra

                                                                               

2 - vnější plášť

                                                                                                                  

3 – vnitřní plášť

                                                                                                                  

4- vnější jádro

                                                                                                                  

5 – vnitřní jádro

                                                                                                        

4) Jak rozdělujeme zemskou kůru: a) …………………………………………

                                                        b) …………………………………………

5) Je zemská kůra celistvá, pokud odpovíš ne, vysvětli.

6)  Kde dochází nejčastěji k zemětřesení a sopečné čínnosti?

7)  Jak se nazývá místo, kde je nejsilnější zemětřesení – tsunami – epicentrum – hypocentrum ?

8) Zemská kůra vzniká v místech, které se nazývají ……………………………………………… .

9) Zemská kůra zaniká v místech, které se nazývají ………………………………………………… .

10) Který je nejhlubší a kolik měří ……………………………………………………………………….?

11) Najdi nejhlubší místo a) Atlantského oceánu ……………………………………………

                                  b) Indického oceánu ………………………………………………………………...



12) Do obrázku doplň tyto pojmy: magmatický krb, sopečný komín, kráter, láva, gejzír, sopečný 

popel.

13) Vysvětli rozdíl mezi magmatem a lávou.

M 12 – 13

14) Najdi název sopky v a) Evropě ………………………………….

                                       b) Africe ……………………………………….

                                       c) Severní Americe …………………………..

                                       d) Jižní Americe ……………………………

                                      e) Asii …………………………………………

15) Nakresli vysvětlivku pro sopku - …………………. .
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