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Žák zakřížkuje správné odpovědi o uhlí; seřadí v tabulce druhy uhlí
podle stáří; odpoví na otázky o vápenci; vybere správnou informaci o
Očekávaný výstup
soli kamenné; přiřadí k 3 druhům železa, co se z nich vyrábí a jejich
vlastnosti
Speciální
- zdravotní postižení - LMP
vzdělávací potřeby

Klíčová slova

Druh učebního
materiálu

Nerosty – uhlí, vápenec, kamenná sůl, železná ruda.

Test

Druh interaktivity Aktivita
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání

Žák
základní vzdělávání – první stupeň

Typická věková
skupina

10 - 12 let / 5.ročník

Období tvorby
DUM

8/2012

Test - Nerosty – uhlí, vápenec, kamenná sůl a železná ruda
1. Zakřížkuj správné odpovědi:
Uhlí vzniklo:




z kamenů, písku a půdy
z kmenů pravěkých stromů, bahna a písku
z mořské vody a písku

Uhlí se těží:




v povrchových nebo hlubinných dolech
v moři
jen v povrchových lomech

Nejkvalitnější druh uhlí je:




rašelina
lignit
antracit

Uhlí dobývají:




kameníci
zemědělci
horníci

U nás se uhlí těží:




v okolí Brna
na Mostecku, Sokolovsku a Ostravsku
na Žatecku a Lounsku

Uhlí se používá:




ve stavebnictví k výrobě obkladů
jako palivo, k výrobě léčiv a barviv, umělých hmot a dehtu
jako surovina pro výrobu cementu
max. počet bodů: 6 bodů

2. Seřaď do tabulky druhy uhlí podle stáří (od nejstarší po nejmladší):
a) Hnědé uhlí, rašelina, černé uhlí, lignit, antracit.

nejstarší

nejmladší
b) Nejkvalitnější uhlí zvýrazni červenou pastelkou a nejméně kvalitní modrou pastelkou.
max. počet: 7 bodů

3. Odpověz na otázky:
Jak vznikl vápenec?
-

z mořské vody
z kmenů pravěkých stromů
ze schránek mořských živočichů

Vápenec vznikl _________________________________________________________________ .
Na co se používá vápenec? (uveď aspoň jeden příklad)
Vápenec se používá _____________________________________________________________ .
Max. počet: 4 body

4. Zaškrtni správnou možnost:
Kamenná sůl:

je měkká - tvrdá
je bezbarvá – je černá
se rozpustí – nerozpustí ve vodě
sladká - slaná
potřebujeme ji – nepotřebujeme ji

Napiš, k čemu ji doma používáte:

Max. počet: 6 bodů

5. Z železné rudy se vyrábí 3 druhy železa. Spoj, co k sobě patří (co se vyrábí z jednotlivých druhů a
jaké má vlastnosti):

mříže, roury, radiátory

měkká ocel
když do ní uhodíme kladivem, rozbije
se; je křehká

tvrdá ocel

hřebíky, plechy, dráty

když ji ohneme, zůstane
ohnutá; je ohebná

litina

nože, sekery, pily, pružiny,
ozubená kola strojů

při ohýbání praskne; je pružná

max. počet: 6 bodů

Hodnocení:
29 – 25 bodů

1

24 – 20 bodů

2

19 – 15 bodů

3

14 – 10 bodů

4

9 a méně

5

