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Pracovní list mohou žáci vypracovat jako domácí úkol nebo jako test. 

















LITOSFÉRA – Zemské těleso

Do textu doplň chybějící slova:

Jakákoliv část zemského povrchu kolem nás se nazývá __________________. Všechny krajiny tvoří dohromady __________________________. Na krajinnou sféru Země působí vnější vlivy, př. ________________________, přitažlivé síly _________________
a __________________ a vnitřní vlivy, př. _________________ a ________________. Krajinnou sféru Země dělíme na 2 základní sféry: přírodní (tzv. _____________________
sféra) a člověkem vytvořená složka (tzv. _____________________ sféra). Přírodní složkou krajiny je _____________ a _____________ příroda.

Přírodní složky krajiny: Vytvoř správné dvojice.

HYDROSFÉRA				půdní 				
PEDOSFÉRA					vodní	
BIOSFÉRA					kamenný (pevný)	obal Země
LITOSFÉRA					vzdušný
ATMOSFÉRA				živý 
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Popiš zemské těleso: 














Obr. 1.



Popiš zemskou kůru pevninskou a oceánskou, její složky:
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Obr. 2.
Podle obr. 2 vysvětli, v čem se liší zemská kůra pevninská a oceánská. Jakou mocnost má jednotlivá kůra?





V textu oprav chyby:

Litosféra je tvořena zemskou kůrou a spodním pláštěm. Je celistvá. Velmi rychle se pohybuje po pevné části svrchního pláště. Ve středu Země se nachází zemská kůra. Mocnost zemské kůry pevninské je menší než mocnost zemské kůry oceánské. 




	Před 200 miliony lety existovala jedna prapevnina nazývaná ___________________. Před 180 miliony lety se Pangea rozdělila na 2 kontinenty zvané _________________ a __________________. 


LITOSFÉRA – Zemské těleso

Do textu doplň chybějící slova:

Jakákoliv část zemského povrchu kolem nás se nazývá krajina. Všechny krajiny tvoří dohromady krajinnou sféru. Na krajinnou sféru Země působí vnější vlivy, př. sluneční záření, přitažlivé síly Slunce a Měsíce, a vnitřní vlivy, př. přitažlivá síla Země a teplo zemského nitra. Krajinnou sféru Země dělíme na 2 základní sféry: přírodní (tzv. fyzicko-geografická sféra) a člověkem vytvořená složka (tzv. socioekonomická sféra). Přírodní složkou krajiny je žívá a neživá příroda.

Přírodní složky krajiny: Vytvoř správné dvojice.

HYDROSFÉRA				půdní 				
PEDOSFÉRA					vodní	
BIOSFÉRA					kamenný (pevný)	obal Země
LITOSFÉRA					vzdušný
ATMOSFÉRA				živý 
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Popiš zemské těleso: 

                    Zemská kůra





                 Zemský plášť




                 Zemské jádro


Obr. 1.




Popiš zemskou kůru pevninskou a oceánskou, její složky:
                          usazené horniny 
                     žula 
                                                             čedič 
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Obr. 2.
Podle obr. 2 vysvětli, v čem se liší zemská kůra pevninská a oceánská. Jakou mocnost má jednotlivá kůra?

Zemská kůra pevninská je složena ze 3 vrstev: usazené horniny, žula a čedič s mocností 30 – 40 km.
Zemská kůra oceánská je složena ze 2 vrstev: usazené horniny a čedič s mocností  6 – 9 km.


V textu oprav chyby:

Litosféra je tvořena zemskou kůrou a svrchním pláštěm. Není celistvá. Velmi pomalu se pohybuje po polotekuté (plastické) části svrchního pláště. Ve středu Země se nachází zemská jádro. Mocnost zemské kůry pevninské je větší než mocnost zemské kůry oceánské. 







	Před 200 miliony lety existovala jedna prapevnina nazývaná Pangea. Před 180 miliony lety se Pangea rozdělila na 2 kontinenty zvané Gondwana a Laurasie. 
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