
Zadané učivo ke dni 6.4. 

Dneska si zopakujete téma Tvary a dotváření zemského povrchu. (litosféra) 

Pomocí čísel a písmen spoj pojmy, které k sobě patří:(řešení 

napiš pod pojmy, přiřaď správně písmena):  

Prosím tyto dvě cvičení vyplnit a poslat mi zpět na kontrolu, tomu, komu se to 

povede bez chyby, dostane malou jedničku :) tak se snažte!! :)  

 

1) nížina    a) nejvyšší bod na Zemi 

2) vysočina    b) krajina s rozdílem výšek do 150 m 

3) vrchovina    c) krajina ležící do 200 m n. m. 

4) šelf     d) nejvyšší bod Evropy 

5) pahorkatina   e) krajina s rozdílem výšek do 30 m 

6) Mount Everest   f) krajina ležící ve výšce nad 200 m n.m. 

7) Mariánský příkop   g) krajina s rozdílem výšek do 300 m 

8) Mont Blanc    h) nejnižší bod na Zemi 

9) rovina    ch) část pevniny zatopená vodou s hloubkou do 200m  
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1) litosféra    a) vývěr horké vody 

2) hydrosféra     b) horský hřbet 

3) biosféra     c) kamenný obal Země 

4) atmosféra     d) vzdušný obal Země 



5) pedosféra    e) vodní obal Země 

6) hypocentrum    f) vrásnění, kerná činnost, zemětřesení, sopečná činnost 

7) vnitřní přírodní činitelé   g) údolí tvaru písmena U 

8) vnější přírodní činitelé   h) horské údolí 

9) sedlo vrásy    ch) činnost tekoucí a dešťové vody, větru, ledu 

10) koryto vrásy   i) údolí tvaru písmena V 

11) činnost tekoucí vody   j) všechny živé organizmy na Zemi 

12) činnost horského ledovce  k) ohnisko zemětřesení 

13) gejzír    l) půdní obal Země  
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Nejnižší 
výška 

Nejvyšší 
výška 

Rozdíl 
výšek 

Typ krajiny podle 
relativní výšk. členitosti 

Krajina podle absolutní 
výšk. členitosti  

56 m  82 m  26 m R N 

350 m  600 m  250 m  V VY 

502 m  587 m  85 m  P VY 

1715 m  2405 m  690 m  VH VY 

1400 m  1428 m  28 m  R VY 

640 m  1300 m  660 m  VH VY 

5600 m  6562 m  962 m  VH VY 


