Testové otázky – HORNINY A LOŽISKA
1.

Vrstvy se zpravidla usazují:
a) šikmo
b) různě
c) vodorovně
d) zprohýbaně

2.

Mocnost vrstvy je:
a) délka vrstvy
b) tloušťka vrstvy
c) šířka vrstvy
d) celková plocha vrstvy

3.

Souvrství je:
a) více různých vrstev nad sebou
b) dvě vrstvy
c) více vrstev stejného horninového složení různě uložených
d) více vrstev stejného horninového složení uložených nad sebou

4.

Čedič a znělec jsou horniny:
a) usazené
b) hlubinné vyvřeliny
c) výlevné vyvřeliny
d) přeměněné

5.

Žula se skládá:
a) křemene, živce a slídy
b) křemene, živce a tuhy
c) křemene, olivínu a slídy
d) živce, slídy a železa

6.

Hlubinné vyvřeliny tuhnou:
a) pod povrchem, rychle
b) pod povrchem, pomalu
c) na povrchu, rychle
d) na povrchu, pomalu

7.

Přeměněné horniny jsou:
a) svor, fylit
b) žula, čedič
c) tuha, diamant
d) znělec, svor

8.

Stmelením zrnek písku vzniká
a) břidlice
b) slepenec
c) pískovec
d) jílovec

9.

Žula patří mezi:
a) nerosty
b) vyvřelé hlubinné horniny
c) vyvřelé výlevné horniny
d) usazené horniny

10.

Slepenec je:
a) chemická usazenina
b) vyvřelá hornina
c) nerost
d) zpevněná úlomkovitá usazenina

11.

Hlubinné vyvřeliny tvoří:
a) masívy
b) štíty
c) proudy
d) kupy

12.

Hnědé uhlí vzniklo:
a) je sopečného původu
b) činností živočichů
c) ze stromů
d) z kapradin

13.

Přeměnou vápence vzniká:
a) travertin
b) žula
c) mramor
d) rula

14.

Čedič patří mezi:
a) usazené horniny
b) vyvřelé výlevné horniny
c) vyvřelé hlubinné horniny
d) přeměněné horniny

15.

Hornina se skládá:
a) hornin a nerostů
b) organických látek
c) hornin
d) nerostů

16.

Horninami jsou:
a) pískovec a žula
b) křemen a mramor
c) tuha a křemen
d) žula a diamant

17.

Vyber správné tvrzení:
a) vrt – pískovec
b) vrt – ropa
c) vrt – vápenec
d) vrt – zlato

18.

Obnovitelné přírodní zdroje využívané člověkem jsou:
a) uhlí a zlato
b) ropa a dřevo
c) ropa a vzduch
d) dřevo a vzduch

19.

automobilová doprava a energetika nejvíce znečišťují svými zplodinami:
a) půdu
b) podzemní vodu
c) vzduch
d) vodu

20.

Zjednodušený a zmenšený obraz geologických poměrů představuje:
a) geologický odkryv
b) geologická mapa
c) geologický profil
d) topografická mapa

