Pretest k pracovním listům do Geologického parku PřF UK v Praze
1. Kdy vznikla planeta Země? Podtrhněte správnou odpověď.
a) 46 mld. let

b) 460 mil let

c) 4,6 mld. let

d) 4,6 mil let

(1 bod)

2. Planeta Země je součástí Sluneční soustavy. Základem pro vznik Sluneční soustavy bylo mračno plynu a drobných prachových částeček (solární nebula).
Popište, jak planeta Země vznikla:
(1 bod)
Díky gravitaci se mračno plynů a drobných prachových částeček (solární nebula) zároveň zahřívalo a roztáčelo kolem své osy. Vlivem odstředivých sil se při rotaci vytvořil diskovitý útvar. V centrální části rotujícího
disku se soustředilo kolem 99,9% hmoty, ze které se vytvořilo Slunce. V gravitačním poli Slunce se podobným způsobem vytvořilo všech 8 planet, které jsou součástí naší Sluneční soustavy.

3. Popište, jaký je rozdíl mezi minerálem a horninou:
(2 body)
a. minerál: Krystalická nebo amorfní látka, která vznikla geologickými procesy. Obecně lze definovat
jako strukturně homogenní pevnou látku určitého chemického složení a fyzikálních vlastností,
vzniklou přírodními anorganickými pochody. Z minerálů jsou složeny horniny, které tvoří litosféru.
b. hornina: Horniny jsou tvořeny souborem zrn jednoho nebo více minerálů. Horniny vznikly přírodními
procesy v hloubce nebo na zemském povrchu a tvoří samostatná geologická tělesa (masivy, vrstvy).
Horniny mohou být zpevněné nebo nezpevněné.

4. Podle způsobu vzniku dělíme horniny do tří skupin. Do následující tabulky zapište názvy
těchto skupin hornin a do dalšího sloupce stručně způsob vzniku:
(6 bodů)
Hornina
Vyvřelé (magmatické)
Usazené (sedimentární)
Přeměněné (metamorfované)

Způsob vzniku
vznikají chladnutím a utuhnutím roztaveného magmatu na povrchu a v různých
hloubkách zemské kůry. Magma pochází z hloubky mnoha kilometrů.
vznikají zvětráváním starších hornin, přenosem materiálu a jeho usazováním
(sedimentací).
vznikají přeměnou starších vyvřelých, usazených a již dříve přeměněných hornin v důsledku působení teplot a tlaku v zemském nitru.

5. Doplňte do schématu geologické děje, které probíhají mezi členy horninového cyklu. Do červeného kolečka napište číslo, ke kterému se děj vztahuje. Některé děje se vyskytují vícekrát.
4,5 bodů
1. Ochlazování a krystalizace
2. Přeměny vlivem tlaku
a teploty
3. Transport a usazování
(sedimentace) na
pevnině a v oceánech
4. Tavení
5. Zvětrávání a eroze
6. Zpevňování vzrůstajícím tlakem

© Boris Poláček

1

6. Do mapy ČR vpište jednotlivé geologické jednotky Českého masivu podle legendy vpravo.
(5 bodů)
Bohemikum

Moldanubikum

Moravosilezikum

Saxothuringikum

Platformní pokryv

7. Do obrázku řezu planetou Země označte typy zemské kůry a doplňte další vrstvy, které tvoří
zemské těleso:
(3 body)
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8. Zemská kůra není celistvá, je rozdělena na litosférické desky. Ty jsou vůči sobě ve vzájemném
pohybu, jak ukazují šipky na obrázku.

Litosférické desky a jejich pohyby

Na následujících obrázcích jsou znázorněna různá rozhraní litosférických desek zemské kůry.
Odpovězte na následující otázky:
3 b + 3 b + 3 = 9 bodů
Jak se rozhraní nazývá: konvergentní (sbíhající se) rozhraní.
Jaký děj při něm probíhá: Při kolizi desek se jedna podsouvá - subdukce, klesá do nitra Země a ve velké hloubce se působením tlaku a vysoké
teploty nakonec roztaví. Dochází přitom k jejímu zániku. Vznikají pásemných pohoří.
Která elipsa označuje oblast, kde k tomuto pohybu dochází? Které desky ve vyznačené oblasti se takto pohybují? Bílá elipsa, IndickoAustralská a Euroasijská deska
Jak se rozhraní nazývá: divergentní (rozbíhající se) rozhraní
Jaký děj při něm při něm probíhá: Odsouvání desek směrem od sebe rift, např. na dně oceánů. Mezi deskami vystupuje rozžhavené magma k
povrchu, kde rychle tuhne. Vzniká nová oceánská zemská kůra, a pokud se magma nahromadí až k hladině oceánu, může vzniknout nová
pevnina.
Která elipsa označuje oblast, kde k tomuto pohybu dochází? Které desky ve vyznačené oblasti se takto pohybují? Červená elipsa, IndickoAustralská deska a Antarktická deska
Jak se rozhraní nazývá: transformní rozhraní
Jaký děj při něm při něm probíhá: Desky se sunou opačným směrem
podél zlomu v zemské kůře. Vzájemné tření desek pak bývá příčinou
častých zemětřesení.
Která elipsa označuje oblast, kde k tomuto pohybu dochází? Které desky ve vyznačené oblasti se takto pohybují? Modrá elipsa, IndickoAustralská deska a Pacifická deska
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Bodové hodnocení:
Možnost hodnocení známkou
Bodové ohodnocení jednotlivých otázek
Otázka 1.................................................. 1 bod
Otázka 2.................................................. 1 bod
Otázka 3................................................ 2 body
Otázka 4................................................ 6 bodů
Otázka 5............................................. 4,5 bodů
Otázka 6................................................ 5 bodů
Otázka 7................................................ 3 body
Otázka 8................................................ 9 bodů
Maximum ................................... 31,5 bodů

Počet bodů ........................................... Známka
31,5 - 28 ................................................. 1
27 – 22 .................................................. 2
21 – 13 .................................................. 3
12 - 9 ................................................... 4
8 - 0 .................................................... 5

© Boris Poláček

4

