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OTÁZKY:
1. Všechny světadíly: Afrika, Amerika, Asie, Antarktida, Evropa, Austrálie
2. Co je to hydrosféra? Vodní obal země
3. Jak dlouho trvá polární noc a polární den? 6 měsíců a 6 měsíců
4. Vyjmenuj všechny fáze měsíce. Nov, první čtvrt, dorůstá, úplněk, třetí čtvrt, couvá
5. Co je to zemětřesení? Krátkodobé otřesy zemského povrchu
6. Co jsou to meandry? Zákruty na řekách
7. Co jsou to vodopády? Stupně v korytech vodních toků
8. Řekni 5 věcí, které víš o vesmíru.
9. Jakou rozlohu má Austrálie? 8,9 mil. km2.



10. Největší oceán? Tichý: 180 mil. km2.
11. Jakou rozlohu má Indický oceán? 76 mil. km2.
12. Co je to místní čas? Čas na daném místě.
13. Jak se měří nadmořská výška? Od hladiny Jaderského moře.
14. Jakou rozlohu má Afrika? 30, 5 mil. km2.
15. Co je to pedosféra? Půdní obal Země.
16. Co jsou rybník a přehrada? Uměle vytvořené vodní nádrže.
17. Kolik procent zemského povrchu pokrývají ledovce? 10%
18. Co je značkový klíč? Seznam značek použitých na mapě nebo plánu s vysvětlivkami.
19. Co je to atlas? Soubor map
20. Co je to říční údolí? Prohlubování koryta řeky
21. Co jsou vrstevnice? Čáry, které spojují místa se stejnou nadmořskou výškou.

NÁHRADNÍ OTÁZKY:
1. Je největším oceánem Severní ledový? Ne.
2. Co je to atmosféra? Plynný obal Země.
3. Je hlavní město Španělska Bukurešť? Ne
4. Vyjmenuj všechny planety naší sluneční soustavy: Merkur, Venuše, Země, Mars, 

Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.
5. Jsou hlavním městem Slovenska Košice? Ne.
6. Jsou za 24 hodin 3 přílivy a 5 odlivů? Ne.
7. Co jsou to fjordy? Zátoky s příkrými svahy a četnými vodopády.
8. Co jsou to jezera? Přírodní vodní nádrže.
9. Co je to bažina? Trvale zamokřené území pokryté rostlinami.
10. Čím se měří vlhkost vzduchu? Vlhkoměrem
11. Čím se měří doba slunečního svitu? Heliografem.

      12. Co je to počasí? Okamžitý stav ovzduší.
      13. Co jsou to tajfuny? Prudké tropické bouře v dešti.
      14. Jaký je odborný název zeměpisu? Geografie
      15. Jaké je stáří Země? Asi 5 miliard let
      16. Co je to vesmír? Nekonečný prostor
      17. Jaké jsou světové strany? sever, jih, východ, západ
      18. Vzdálenost Měsíc - Země? 384 000 km
      19. Co je to zeměpisná síť? poledníky a rovnoběžky
      20. Co je to mapa? Zobrazuje ve zmenšení větší část krajiny nebo zemského povrchu, je         

nepřesná.
      21. Co jsou duny? Písečné přesypy.
     

ZEMĚPISNÝ AZ-KVÍZ 2

1. Vyjmenuj aspoň 3 věci, které víš o Slunci: Nejbližší hvězda, žhavá plynná koule, 
střed sluneční soustavy, dodává Zemi teplo a světlo, vzdálenost Z - S je 150 mil. km.

2. Za 24 hodin se otočí Země kolem své osy od Z - V nebo V - Z?
3. Co je přesnější? Plán nebo mapa?
4. Co jsou to středooceánské hřbety? Hranice litosferických desek.
5. Co je to pevninský šelf? Okraj pevniny zatopené vodou do hloubky 200 metrů.
6. Vyjmenuj všechny přírodní činitele: déšť, sluneční záření, mráz, vítr, střídání teplot.
7. Co je delta? Ústí řeky, kde usazeniny vytvářejí trojúhelníkovou rovinu.



8. Pásy jakého tlaku označujeme písmenem V? Vyššího.
9. Vypočítej na tabuli průměrnou denní teplotu, když v 7:00 bylo 8°C, ve 14:00 bylo 

12°C a ve 21:00 bylo 5°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8°C + 12° + 5° + 5° = 30°C : 4 = 7,5°C

10. 97% vody je? Světový oceán.
11. Co jsou to fjordy? Zátoky s příkrými svahy a četnými vodopády.
12. Co jsou to vodopády? Stupně v korytech vodních toků.
13. Vlnění a příboj jsou způsobeny? Vlivem větru.
14. Co je pedosféra? Půdní obal Země (nejsvrchnější část zemské kůry)
15. Co je to jezero? Přirozená vodní nádrž (ledovcový původ, slepá ramena řek atd.)
16. Příliv a odliv způsobuje? Dmutí působením přitažlivosti Slunce a Měsíce.
17. Kolik odlivů a přílivů je za 24 hodin? 2 odlivy a 2 přílivy.
18. Z čeho a kde vznikly ledovce? Ze sněhu a nad  sněhovou čárou
19. Jak jinak se nazývá zeměpis? Geografie.
20. Délka rovníku je? 40 000km.
21. Poloměr Země je? 6378 km.

NÁHRADNÍ:
1. Největší světadíl je? Asie - 44,5 mil. km2

2. Kdy začíná jarní rovnodennost, jak dlouho trvá den a noc? Začíná 21. března - den 
12 hod., noc - 12 hod.

3. Jak stará je planeta Země? 5 mld. let
4. Zmenšený model Země je? Globus.
5. Největším oceánem je? Tichý oceán - 180 mil. km2.
6. Obratník kozoroha se nachází na severní nebo jižní polokouli? Na jižní polokouli.
7. Jaký směr mají poledníky? S -> J
8. Jak se nazývá nultý poledník? Greenwichský.
9. Jaké mapy jsou mapy malého měřítka? Mapy v atlase.
10. Co je to kartografie? Konstrukce mapy.
11. Co je to záliv? Oceán vybíhající do pevniny.
12. Co je to vítr? Proudící vzduch.
13. Co je to zvětrávání? Rozpad horniny na menší části (zvětraliny).
14. Kde se zvětrávání vyskytuje? Ve volné přírodě, ve městech (poškozuje kamenné 

budovy, sochy atd.)
15. Když vítr přemísťuje zvětraliny (prach a písek), vznikají? Písečné převisy.
16. Co jsou to meandry? Zákruty na řekách.
17. Co je říční údolí? Prohlubování koryta řek.
18. Jak se nazývají písečné přesypy v poušti? Duny.
19. Co je atmosféra? Plynný obal Země
20. Jaké plyny se nacházejí ve vzduchu? Kyslík, dusík, oxid uhličitý, vodní páry a další 

látky.
21. Pásy jakého tlaku označujeme písmenem N? Nižšího.






