
                             

„KRÁSY GEOLOGIE“ - TEST                                  Jméno: _______________________         

                                                                                   Třída: ______ Datum: ___________ 

Vyber správné odpovědi: 

1. Nerosty (vytváří – nevytváří) krystaly. 
2. Zemětřesení, sopečná činnost a eroze (mění – nemění) vzhled krajiny. 
3. Zkameněliny se nachází (v usazených horninách – ve vyvřelých horninách). 
4. Můžeme je najít třeba v (pískovci – žule – vápenci – čediči). 
5. Nálezy zkamenělin (dokazují – nedokazují) existenci dávného života. 
6. V dávných dobách zde žili v mořích např. (trilobiti – lidé – hlavonožci – kapři)  
7. Mezi zkameněliny počítáme (otisky dávných rostlin – krápníky - zkamenělé dřevo – stopy a dráhy 

od živočichů – kresby na stěnách jeskyně) 
8. Výzkumem zkamenělin se zabývá věda (archeologie – botanika – paleontologie). 
9. Významným přírodovědcem, který se zabýval sběrem zkamenělin, byl (J. Barrande – J. Bauer). 
10. Zkameněliny hledal na území Čech mezi Prahou a Plzní.   ano – ne 
11. Na území Čech se v dávných dobách (nacházelo – nenacházelo) moře. 
12. Slova zkameněliny a fosilie (mají – nemají) stejný význam. 
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