
PIATACI GEOGRAFIA 

Žiaci si vypracujú nasledujúce otázky do zošita, kam si to prepíšu. Môžu si to aj skopírovať do počítača, vyriešiť a 

potom vytlačiť a nalepiť do zošita. 

Kontrolovať to budem až keď sa vrátime do školy. Pri vypracovaní použite učebnicu alebo internet. 

Ak by mal niekto veľa času, môže mi po vypracovaní poslať foto zošita, za čo môžem udeliť hodnotenie do EŽK. 

 

Keby niečo, pokojne ma kontaktujte. Odpovedajte na túto správu iba autorovi, nie všetkým adresátom. 

 

1. Vytvorte správne dvojice: 

Zemské jadro Najvrchnejšia časť Zeme 

Zemský plášť Ťažké z roztavených kovov 

Zemská kôra Najhrubšia vrstva Zeme 

 

2. Z daných pojmov (Sopečný výbuch, Magmatický kozub, Sopečný kráter a Sopečný komín) doplňte správne 

výrazy do viet. 

........................................... – dutina vyplnená magmou. 

........................................... – je vrchol sopky. 

........................................... – ním sa magma dostáva na povrch. 

........................................... – keď magma prerazí na povrch. 

 

3. Vysvetlite pojmy (krátko, jednoducho, použi internet alebo učebnicu): 

Hypocentrum= 

Epicentrum= 

Richterova stupnica= 

 

4. Doplňte správne pojmy do textu: 

Miesto, kde voda vyviera z podzemia prirodzenou cestou na povrch sa nazýva ........................ Rieka vytvára 

dolinu v tvare písmena ........................ Na Slovensku sa nachádza približne ........................ vodopádov. Najvyšší 

vodopád na svete sa nazýva ........................ a má výšku ........................ Známa tiesňava na Slovensku sa volá 

........................ Najvyšší vrch na Slovenku sa volá ........................ štít a má nadmorskú výšku ........................ 

Myslená hranica, kde sa počas celého roka sneh neroztopí sa označuje ako ........................ čiara. Ľadovec 

vytvoril doliny v tvare písmena ........................ Valy kamenia, ktoré nesie ľadovec sa označujú ako ........................ 

V Tatrách po ústupe ľadovca vznikli ľadovcové jazerá, ktoré sa označujú ako ........................ Ľadovce poznáme 

........................ a ........................ Ďalší činiteľ, ktorý pretvára zemský povrch je ........................ Pri zvírení 

obrovského množstva piesku v púštnych oblastiach vznikajú ........................ búrky. Skalné mesto v Jordánsku 

zapísané v UNESCO sa volá ........................ 

 

5. Opravte chyby v daných vetách. 

Meteorológia je veda o predpovedaní a sledovaní geografie. 

Podnebie je okamžitý stav ovzdušia na určitom mieste. 

Počasie v horách je stabilné. 

Počasie je dlhodobý stav ovzdušia na určitom mieste. 

 


