
Milí mladí přátelé, 
zvu Vás ke studiu přírodopisu, zeměpisu a chemie 13. bloku studia na dálku. Tento 
týden se s některými z Vás, žáků 2. stupně, setkám v rámci konzultací. Snad se naše 
setkání vydaří. Někteří z  našich „deváťáků“ absolvují přijímací zkoušky na střední 
školy. Přeji jim úspěšné přijetí. 
Mějte se hezky. 
 

Obsah 12. bloku studia na dálku: 

6. ročník – Přírodopis - Motýli 

6. ročník – Zeměpis - Savany 

7. ročník – Zeměpis - Asie 

8. ročník – Zeměpis - Kraje ČR - hl. město Praha, Středočeský a Jihočeský 

8. ročník – Chemie - Kyseliny kyslíkaté 

9. ročník – Zeměpis - Kvíz - opakování 

9. ročník – Chemie – Kvíz - opakování 

ÚVOD - 13. BLOK STUDIA NA DÁLKU 



ÚVOD - 13. BLOK STUDIA NA DÁLKU 





Otakárek fenyklový 

Bourovec 

ostružiníkový 

Lišaj smrtihlav 



1. Housenky motýlů jsou: 
 

a) masožravé 

b) všežravé 

c) býložravé 

2. Z jižní Evropy k nám přelétají: 
 

a) babočka admirál a babočka bodláková 

b) otakárek fenyklový a jasoň červenooký 

b) žluťásek řešetlákový a bělásek řeřichový 

 

3. Z nočních motýlů mají velmi dlouhý sosák a tzv. „stojí“nad květem: 
 

a) lišajové 

b) martináči 
c) píďalky 

 

4. Křídla motýlů jsou tvořena: 
 

a) šupinkami 
b) destičkami 
c) žilkami 

PŘÍRODOPIS – 6. ročník 



SAVANY  

ZEMĚPIS – 6. ročník – uč. str. 62 - 63 

- vegetační pás ležící v tropickém podnebném pásu mezi tropickými deštným 
lesem a pouští. 
Vegetace - traviny, křoviny a ojedinělé stromy (baobab) 
Střídající se období dešťů (několik měsíců) a období sucha 



Mapa savan 

Afrika  (Sahel) 

Jižní Amerika (Llanos, Campos) 
Austrálie 

SAVANY  



Plazi – hadi, krokodýli 

Ptáci – pštros 

Savci – slon, nosorožec, hroch, antilopa, zebra, pakůň, žirafa, lev, levhart, hyena 

savana 

baobab 

SAVANY  



1. Baobab je: 

a) teplomilný brouk 
b) strom rostoucí v savaně 
c) zbraň afrického domorodce 

2. V savaně se střídá: 
a) čtvero ročních období 
b) období sucha  a období dešťů 

c) období tepla a období zimy 
 

3. Zemědělskou úrodu domorodcům v savanách hlavně ničí: 
a) sarančata  
b) hroši 
c) divoká prasata 

 

4. Severní suchá část africké savany, kde se nachází nejchudší státy se nazývá: 
a) Sahel 

b) Llanos 
c) Campos 

 

ZEMĚPIS – 6. ročník 



ASIE 

Poloha a rozloha 

- největší světadíl (44,4 mil. km2, třetina zemské souše) 
- většina na severní a východní polokouli (malá část i na  
  západní a jižní polokouli)  
- od Afriky odděleno Suezským průplavem a Rudým mořem 

 

ZEMĚPIS – 7. ročník – uč. str. 86 - 89 

-spolu s Evropou - největší kontinent = Eurasie 
 

- od Afriky je Asie oddělena: 
Suezský průplav 

Rudé moře 

Adénský záliv 



ASIE 

od Ameriky je Asie oddělena: 
- Beringův průliv 

- Tichý oceán 

 

od Austrálie Asii oddělují:  
hlubokooceánské 

příkopy 



- střed kontinentu 

- všech 14 osmitisícovek světa se nachází v Asii, 11 z nich je v pohoří Himálaj 
- nejvyšší hora světa Mt. Everest 8 848 m.  

 

Himálaj (Mt. Everest), Kavkaz, Hindukúš, Íránská vysočina, Pamír, Altaj, Ťan-Šan, 
Karákóram, Tibetská náhorní plošina, Kunlun Shan, Středosibiřská vysočina 

Povrch Asie 

Himaláj Mt.Everest 



- na severozápadě, východě a jihu Asie (asi ¼ asijského území) 
- sever – permafrost (věčně zmrzlá půda těchto nížin) 
-jih – pouště 
 

Severosibiřská nížina, Západosibiřská rovina, Turanská nížina – Karalkum a Kyzylkum, 

Mezopotámská nížina, Indoganžská nížina, Velká čínská nížina 

Povrch Asie 



Sopky 
 

- „Tichomořský ohnivý prstenec“ - JV a V Asie 
 

- Ključevskaja - nejvyšší asijská sopka 

- Fudžisan - posvátná japonská sopka 

Povrch Asie 

„Tichomořský ohnivý prstenec“ 

Ključevskaja (Kamčatka) 

Fudži (Japonsko) 



1. Část hranice mezi Evropou a Asií tvoří: 
 

a) východní úpatí pohoří Uralu 

b) řeka Dněstr 
c) pohoří Altaj 
 
2. Asii od Afriky odděluje:  
 

a) Suezský průplav 

b) průliv Bospor 
c) Beringův průliv 
 

3. V Asii se nacházejí nejvyšší osmitisícové hory, je jich: 
 

a) 14 
b) 10 
c) 12 
 

4. Tzv. „sopečný ohnivý prstenec“ se nachází v:  
 

a) Indickém oceánu 

b) Tichém oceánu 
c) Rudém moři 
 

ZEMĚPIS – 7. ročník 



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

Krajský úřad = MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Hejtman = PRIMÁTOR 

 

- Sídlo magistrátu – Praha 

- Sídlo vlády – Poslanecká sněmovna, Senát 
- Sídlo prezidenta republiky 

 

Památky a zajímavosti:  

- řeka Vltava, 
- pražské metro, 
- letiště Ruzyně, 
- Praha - na seznamu památek UNESCO. 

ZEMĚPIS – 8. ročník – uč. str. 87 - 95 



Památky Prahy 

Karlův most 
Pražský hrad 

Chrám sv. Víta 

Chrám sv. Mikuláše 

Staroměstské náměstí 
Orloj 

Národní divadlo 

Národní muzeum 

Socha sv. Václava 

Karlova univerzita 

Zlatá ulička 

Židovské hřbitovy 

Tančící dům 

Žižkovský vysílač 

Petřínská rozhledna 

 

 



STŘEDOČESKÝ KRAJ 

Krajské město – Praha 
Povrch: - rovinatý  

  - úrodné nížiny → zelenina, obilí, cukrová řepa
  

Řeky: - Labe, 

  - Vltava, 

  - Sázava, 

  - Berounka. 

Města: 
  Mladá Boleslav – výroba automobilů Škoda 

  Kolín – automobilový průmysl 
  Neratovice – chemický průmysl 
  Kladno – největší průmyslové město v kraji 
 

Památky a zajímavosti: 
  Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Kutná Hora…  



JIHOČESKÝ KRAJ 

Krajské město – České Budějovice 

Povrch: - Šumava -  Národní park Šumava 

     -  prales Boubín 

Řeky: - Vltava,  

  - Otava, 

  - Lužnice. 
Města: 
      České Budějovice – pivovar Budvar, výroba tužek  

          Český Krumlov – památka UNESCO 

          Tábor – husitské město, výroba zapalovacích svíček do aut 
      Třeboň – rybníkářství 
 

Památky a zajímavosti: 
  zámek Hluboká, Český Krumlov, Tábor… 

  největší rybník v ČR - Rožmberk, vodní nádrž Lipno  



 

1. V Praze nemá sídlo: 

a) Senát ČR 

b) Ústavní soud ČR 

c) Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

 

2. Ve Středočeském kraji se nenachází automobilka: 
a) ŠKODA AUTO 

b) TCPA 

c) HYUNDAI 
 

3. Největším českým rybníkem v Jihočeském kraji je:  
a) Svět 
b) Rožmberk 

c) Bezdrev 

 

4. V Jihočeském kraji převládá průmysl: 
a) automobilový   

b) potravinářský 

c) chemický 

ZEMĚPIS – 8. ročník 



CHEMIE – 8. ročník – uč. str. 40 - 43 

KYSLÍKATÉ KYSELINY 

























1. H2SO4  je kyselina: 

a) siřičitá 

b) sirná 

c) sírová 

 

2. V automobilových bateriích je náplní kyselina: 

a) chlorná 
b) sírová 

c) chlorovodíková 

 

3. Pro výrobu výbušnin se používá kyselina: 
a) sírová 
b) dusičná 

c) fosforečná 

 

4. Přísadou v perlivých nápojích je kyselina: 
a) siřičitá 
b) uhličitá 

c) bromitá 

CHEMIE – 8. ročník 



ZEMĚPIS – 9. ročník 

1. Který stát je největší svou rozlohou? 
a) Spojené státy americké 
b) Čína 

c) Rusko 
 

2. Jaký je význam ozonové vrstvy pro život na Zemi? 

A) chrání planetu před radioaktivním spadem z vesmíru 
B) zaručuje dostatek kyslíku v atmosféře 
C) chrání planetu před ultrafialovým zářením 
 

3. Která z následujících evropských zemí v současnosti není monarchií?  

a) Velká Británie 

b) Francie 
c) Španělsko 
 

4. Který světový oceán je největší svou rozlohou? 

a) Atlantský oceán 

b) Tichý oceán 
c) Indický oceán 
 

5. Kolik je v České republice hor (vrcholů) s nadmořskou výškou nad 1500 metrů?  

a) méně než 5 
b) více než 5 a méně než 20 

c) více než 20 a méně než 100 

Vzhledem k tomu, že Vás příští nyní čekají přijímací zkoušky na SŠ, zvolil jsem pouze jednoduchý test.   



CHEMIE – 9. ročník 

1. Známe tři základní skupenství hmoty – pevné látky, kapaliny a plyny. Udává se ještě 
čtvrtý stav hmoty. Jak se nazývá? 
a) ionizace 

b) plazma 
c) warp 

 

2. Z jakých chemických prvků se skládá molekula metanu? 
a) z vodíku, dusíku a uhlíku 
b) z vodíku, kyslíku a uhlíku 
c) z vodíku a uhlíku 

 

3. Čím se vyznačují tzv. organické sloučeniny? 
a) vždy obsahují jeden nebo více atomů uhlíku 
b) jsou to nehořlavé látky 

c) vždy mají lichý počet molekul 
 

4. Při které z následujících činností se nejčastěji využívá látka s chemickým názvem 

chlorid sodný? 
a) při lakování a malování 
b) v medicíně při dezinfekci 
c) při vaření 
 

Vzhledem k tomu, že Vás příští nyní čekají přijímací zkoušky na SŠ, zvolil jsem pouze jednoduchý test.   


