DUM - VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL
Procvičovací test č. 7: Kontinenty a oceány
1. Ú V O D .
Číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.1276
Číslo šablony: V / 2
Základní údaje o vzdělávacím materiálu (dále jen „VM“):
1. Autor VM:

Václav Žitný, PaedDr., ZŠ a MŠ Štěkeň

2. Období vypracování VM:

červen – říjen 2011

3. Ročník, pro který je VM určen: 6.
4. a) vzdělávací oblast:
b) vzdělávací obor:
c) tematický okruh:
d) téma:

Člověk a příroda (dle RVP)
zeměpis
Obecný fyzický zeměpis
Kontinenty a oceány

5. Metodická anotace.
Charakter VM: procvičovací test – pracovní list.
Jakýkoli test lze používat buď přímo ve výuce zeměpisu, např. vždy po ukončení tématického celku, ale také v hodinách přírodopisu (řada testů je prakticky envi/ekologických),
event. informatiky nebo např. ve školní družině etc.
- Každý test buď nabízí 4 alternativy odpovědí (a-b-c-d) nebo vyžaduje přímou odpověď.
- Test obsahuje vždy jednotný počet otázek, tedy 10 – tím je usnadněna škála řešení; např.
při 6 správných odpovědích si žák připisuje 60%.
- Právě 60 % doporučuji jako „průchozí“ výsledek, tedy (minimální) úspěšnost.
- Na závěr každého testu je připojeno řešení.

2. Zeměpis: procvičovací test – pracovní list č.: 7
Ročník:
Tématický oddíl:
Název testu – téma:
Průřezové téma dle RVP:
Stupeň obtížnosti testu:

6.
Obecný fyzický zeměpis
Kontinenty a oceány
OSV – VDO – EGS – MV – EV
Méně náročný – středně náročný - náročný

Zadání testu - doplň správnou odpověď:
1. Světadíly a ostrovy tvoří z celkového povrchu planety asi ….. %.
2. Poloměr Země činí …… km.
3. Směrem do nitra naší planety teplota ……
4. Řecký výraz „geos“ se překládá jako ……
5. Označení „kontinentální drift“ znamenal stěhování …………
6. Světový oceán zabírá cca …… % povrchu zeměkoule.
7. Země bývá označována jako „modrá planeta“ díky …… a ……
8. Světový oceán je zásluhou oceánských proudů v neustálém ……
9. Průměrná mocnost (hloubka) zemské kůry je přibližně ….. km.
10. Z celkových 10 útvarů na povrchu naší planety existuje …… světadílů.
Moje řešení:
Otázka č.:
1
2
3
4
5

Otázka č.:
6
7
8
9
10

3. Správné řešení:
Otázka č.:
1
2
3
4
5

29
6.378
vzrůstá
Země
kontinentů

Každá správná odpověď = 10 %
Test jsem tedy zvládl(a) na …… %
Poznámka: minimální úspěšnost činí 60 %.

Otázka č.:
6
7
8
9
10

71
kyslíku a oceánům
pohybu
35
6

