Testové otázky - GEOLOGIE
1.

Teplé prameny v okolí sopek nazýváme:
a) krátery
b) vřídla
c) vulkány
d) sopečná jezírka

2.

Vnitřní energie Země se projevuje:
a) zvětráváním hornin
b) klimatickými změnami
c) zvyšováním teploty ovzduší
d) sopečnou činností

3.

Epicentrum je:
a) trhlina vzniklá zemětřesením
b) místo na zemském povrchu, které je nejvíce postiženo zemětřesením
c) místo vzniku zemětřesení
d) středisko záznamu zemětřesení

4.

Zemská kůra zaniká:
a) v místech oceánských příkopů
b) nezaniká
c) v místech oceánských hřbetů
d) pod pevninou

5.

Mezi poruchy zemské kůry patří:
a) zvětrávání
b) usazování hornin
c) vrásy
d) přeměna hornin

6.

Mezi poruchy zemské kůry patří:
a) zvětrávání
b) usazování hornin
c) zlomy
d) přeměna hornin

7.

Vulkán je:
a) zápis o sopečné činnosti
b) sopka
c) zemětřesení
d) osoba, která se zabývá sopečnou činností

8.

Magmatický krb je:
a) místo pod vulkánem, kde se hromadí magma
b) vyvřelý útvar
c) vyhaslá sopka
d) kráter sopky

9.

Zemská kůra vzniká:
a) pod pevninou
b) na okrajích litosférických desek
c) v místech oceánských hřbetů
d) v místech oceánských příkopů

10.

Přístroj, kterým zaznamenáváme zemětřesení je:
a) seizmogram
b) seizmograf
c) geologický kompas
d) hypocentrum

11.

Pod sopkou je:
a) láva
b) kráter
c) magmatický krb
d) epicentrum

12.

Magma je:
a) směs vodní páry a plynů
b) hornina
c) vyvřelá hornina
d) roztavený horninový materiál

13.

Tekoucí voda způsobuje:
a) erozi
b) vznik hornin
c) vznik nerostů
d) vznik humusu

14.

Činností ledovců vznikají:
a) spraše
b) duny
c) kary
d) murény

15.

Sopečné a zemětřesné oblasti jsou:
a) pod pevninami
b) na okrajích litosférických desek
c) v Evropě
d) uprostřed oceánů

16.

Vlivem vnějších geologických dějů dochází k:
a) zvětrávání hornin
b) zemětřesení
c) proudění vzduchu
d) sopečné činnosti

17.

Kary jsou:
a) prohlubně vzniklé vlivem sněhu
b) prohlubně vzniklé činností vody
c) prohlubně vzniklé činností ledovců
d) nahromaděné horniny vzniklé činností ledovce

18.

Při mechanickém zvětrávání dochází:
a) ke změně nerostů
b) k fyzikálním a chemickým dějům
c) pouze k rozpadu hornin
d) k rozpadu hornin a nerostů

19.

Mezi krasové jevy patří:
a) usazené horniny
b) krápníky
c) vznik půd
d) sopky

20.

Litosféra je:
a) zemská kůra s nejsvrchnější vrstvou zemského pláště
b) zemská kůra se spodní vrstvou zemského pláště
c) zemská kůra
d) zemský plášť

21.

Zemská kůra pevnin a oceánů se liší:
a) množstvím sopek
b) čedičovým pásmem
c) žulovým pásmem
d) zemským pláštěm

22.

Látky s nejvyšší hustotou vytvořily:
a) zemský obal
b) zemskou kůru
c) zemský plášť
d) zemské jádro

23.

Planety mezi Sluncem a Zemí jsou:
a) Mars a Jupiter
b) Venuše a Merkur
c) Neptun a Pluto
d) Venuše a Jupiter

24.

Hvězdy jsou seskupeny do soustav, kterým říkáme:
a) vesmír
b) mlhoviny
c) sluneční soustavy
d) galaxie

25.

Stáří naší Země je přibližně:
a) 200 mil. let
b) 4,6 mld. let
c) 9 mld. let
d) 460 mil. let

