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Pololetní písemná práce z vlastivědy 
 

1. Jak nazýváme vzdušný obal Země?........................................................................................ 

 

2. Složení vzduchu-……………………………………………………………………………. 

                                

3. Druhy srážek- ………………………………………………………………………………. 

                                  

4. Klima =……………………… 

 

5. ČR leží v …………………pásmu, kde se pravidelně střídají……………………………… 

 

6. Nejúrodnější část půdy se nazývá ……………. Je složen z 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Jaké druhy vody se vyskytují na Zemi?................................................................................. 

 

8. Co je to mapa?...................................................................................................................... 

 

9. Jakou barvou jsou na mapě znázorněny  

 

       hory…………., vodstvo…………….., nížiny……………, hranice…………… 

 

10. Co znamenají tato měřítka ve skutečnosti  

 

1: 300 000   

      1: 1 500 000 

1: 20 000 

 

11. Nakresli směrovou růžici  a urči základní světové strany  

 

 

 

 

 

 

 

  Pracuj s mapou ČR 

 

12.Jaké je měřítko této mapy?.......................................................... 

         Co to znamená ve skutečnosti?…………………………………….. 

 

13. Najdi v mapě- 

nejvyšší horu ČR………………………… 

v jakém pohoří pramení Labe…………………….. 

v jakém pohoří pramení Vltava…………………… 

u kterého města je soutok Labe s Vltavou……………….. 

Klínovec 1244m je nejvyšší hora…………………………. 

 

 



Pololetní písemná práce z vlastivědy - řešení 
 

1. Jak nazýváme vzdušný obal Země? Atmosféra 

 

2. Složení vzduchu-dusík, kyslík, oxid uhličitý, jiné plyny, voda, prachové částice 

                                

3. Druhy srážek- déšt´, rosa, sníh, jinovatka 

   

4. Klima = podnebí 

 

5. ČR leží v mírném pásmu, kde se pravidelně střídají čtyři roční období. 

 

6. Nejúrodnější část půdy se nazývá humus. Je složen z odumřelých částí rostlin a živočichů. 

 

7. Jaké druhy vody se vyskytují na Zemi? Sladká a slaná  

 

8. Co je to mapa? Zmenšený a zjednodušený obraz zemského povrchu. 

 

9. Jakou barvou jsou na mapě znázorněny  

      Hory- hnědá, vodstvo- modrá,  nížiny- zelená,  hranice- fialová 

 

10. Co znamenají tato měřítka ve skutečnosti  

1: 300 000   1 cm na mapě je 3km ve skutečnosti 

      1: 1 500 000 1 cm na mapě je 15km ve skutečnosti 

1: 20 000 1 cm na mapě je 200 m ve skutečnosti 

 

11. Nakresli směrovou růžici  a urči základní světové strany  

 

   S 

 

Z  V 

 

   J 

 

 

  Pracuj s mapou ČR( Vlastivěda 4, nakl.SPN) 

 

12.Jaké je měřítko této mapy?1: 1 000 000 

         Co to znamená ve skutečnosti? 1 cm na mapě je 10km ve skutečnosti 

 

13. Najdi v mapě- 

nejvyšší horu ČR – Sněžka 1602 m 

v jakém pohoří pramení Labe – v Krkonoších 

v jakém pohoří pramení Vltava- na Šumavě 

u kterého města je soutok Labe s Vltavou – u Mělníka 

Klínovec 1244m je nejvyšší hora – Krušných hor 
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