
Vnější geologické děje

probíhají na zemském powchu a forrnují jej,MpŤ. činnost vody, větrq ledovců,
organismů
hlavními zdroji energie pro působení těclrto činitelů jsou slrrneční energie a zemská
přitaživost
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Lr_j VYŠkrte| 9{rem zleva doprava i zgava doleva názvy nerostů a hornin. Ze zbytých ťrsmen sestav
pojem, kteď vysvětli.
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|o vyluŠtění §ielky ziistÍĚ, |aké fuary vznlka|í na ďředním toku řeky. llakresti sclrematlcky tyto
útvary a označ místa s velkou mírou sedimentace

místo na zernském pwrchu nad ohnískem zeměůrení

' černý minerát {křemíčitan} krystalujíc{v jediaaklonné

chemícký vzorec sfa,

nejtvrt

pftrozený proc* razrušování a trunswftu objektú na zemském po,

h a r n íny vzní klé utu h n utím
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§ Uvea k chalakterlstikám, zda |sou typické pro horní (H} nebo dolní (D) tok řeky.

p€l|§Jébalvanité koryto

vysoká ertlzní činnost

dno chudé na vegetaci

delta

velký spád

slepa ramena

velké množstv,í §edirfle§tů

ffi **u* 
""ďirír*nt*čů 

í či nnost



iE uve4 iak se naryvaiíkrápníky na obrázcích. Napiš názvy alespoň ťí krasových ie§hní v česku.

srAuKT|T
/

- 

{7-4 LAé /,/n 7

činnost ledovců

S) Št rt* útvary, }íeré nevznikty činnosti 1edavce.

kar *ffi" moréna }4. pleso |trlí kaňon 
M

Činnost yětru
9) Vyber pojmy, které souvisí s ěinností větru. Roztřiď sprárrně pojmy a do prrázdného

místa napiš, nénev činitele, ke kterému pojmy patří.

tneandr, viklan, skglní hřib, lraňon, slepé rameno, převis, delta
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10) Odhal v přesmyčkáchtvary vzrriklé činností větru a zakroužkuj ten, kteý mezi ostatní
nepaří.
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