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OPAKOVÁNÍ – HYDROSFÉRA, pracovní list 

Soubor si stáhni a otevři v počítači. Vyplň pracovní list viz níže, poznámky již jistě máš ve 

svém školním sešitě. Průběžně si soubor ukládej, ať nepřijdeš o již zodpovězené otázky. Po 

vypracování celého pracovního listu soubor ulož, vytiskni a vlep do školního sešitu. Pokud 

nemáš možnost tisku, soubor si ulož na flesh disk pro budoucí potřebu. Nemusíš mi posílat 

na můj email, důležité je, abys vše měl/a vypracované ve svém školním sešitě a uměl/a to. 

 

HYDROSFÉRA 

ÚVOD 

Hydrosféra je ……………………… obal Země. Voda na zemi neubývá ani ………………………. Mění pouze 

skupenství (pevné, ………………………, ………………………) a neustále tvoří oběh vody v krajině. Voda patří 

mezi ……………………… zdroje. Dělí se na sladkou a ……………………… vodu. Při výparu vody zůstává sůl 

v oceánu či v jezeře. 

 

 
 

Uvědomte si, jak malý je podíl sladké vody (zejména pitné vody) pro lidi i zvířata u celkového objemu 

vody na Zemi. Nedostatek sladké vody v některých částech země je již kritický. I u nás je třeba vodou 

(především pitnou vodou) ŠETŘIT. 
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OCEÁNY A MOŘE 

Oceány jsou na naší planetě 4: ………………………, ………………………, ……………………… a ………………………. 

 

Vlna vzniká působením ……………………… při hladině vody. Dospěje- li vlna k pobřeží, zbrzdí se o dno a 

hřeben vlny se ……………………… - vzniká tzv. ………………………. 

Oceánské proudy vznikají působením větru, rozdílnou teplotou, slaností nebo rotací Země. Dělíme je 

na teplé a ………………………. Významně ovlivňují ………………………. 

 

Dmutí je přitažlivost Měsíce a ………………………. Projevem je příliv a odliv. Působením gravitačních sil 

Měsíce a Slunce se hladina světového oceánu každý den zdvihá (příliv) a znovu klesá (odliv). 



Salinita = množství rozpuštěných solí ve vodě. Vyšší salinita je v teplém pásu, protože zde dochází k 

většímu výparu vody do atmosféry (př. Rudé moře, Středozemní moře, Perský záliv,…). 

ŘEKY 

Vodní tok je přírodní nebo uměle vytvořené koryto s vodou, které odtéká z povodí. 

Pramen je místo, kde podzemní voda přirozeně ………………………. na povrch, začíná tím vodní tok. 

Břeh je ohraničení vodního toku, určuje se podle směru proudu toku (levý břeh, pravý břeh). 

Přítok je menší vodní tok vlévající se do většího vodního toku, podle směru toku: levý přítok, pravý 

přítok. 

Ústí je místo, kde se vlévá vodní tok do jiného (většího) toku, moře nebo oceánu. 

Povodí je území, ze kterého voda stéká do jednoho ……………………….vodního toku. 

Úmoří je část pevniny, z níž všechny vodní toky ……………………….vodu do jednoho oceánu. 

Bezodtoková krajina je území, ze kterého vodní tok neodvádí vodu do žádného oceánu či moře. 

Průtok je množství vody, které proteče určitým místem koryta za sekundu (m3/s). Po tání sněhu nebo 

deštích se průtok podstatně zvětší a může vzniknout ……………………….. při povodních se řeka 

………………………. z koryta a zaplavuje okolní krajinu. 

Nejdelší řeka světa se nazývá ………………………. 

Nejdelší řeka České republiky se nazývá ………………………. 

JEZERA A JINÉ VODNÍ NÁDRŽE 

Jezero je ………………………. vodní nádrž, není spojeno s oceánem či mořem (ale může se jmenovat 

„moře“).  

 Sladkovodní – většina (např. Viktoriino jezero) 

 Slané – v teplých oblastech (např. Kaspické moře) 

 Bezodtokové - nemá odtok (např. Mrtvé moře) 

 Průtočné – má přítok i odtok (např. Bajkal) 

Jezerní krajina = rozlehlá krajina s mnoha malými jezery (např. Finská jezerní plošina). 

o Kaspické moře – největší na světě 

o Mrtvé moře – nejníže položené jezero, 10x slanější 

o Bajkal – nejhlubší jezero 

o Titicaca – nejvýše položené splavné jezero 

o Balkaš – napůl slané a sladkovodní 

o Velká jezera – největší skupina propojených jezer 



 

o Finská jezerní plošina – přes 60 tisíc jezer 

 

 

 

 

Umělé vodní nádrže – rybníky nebo přehradní nádrže. 

Umělé nádrže jsou budovány pro: 

 ………………………. ryb 

 Zdroj ………………………. vody 

 Zdroj pro zavlažování 



 Ochranu před ………………………. 

 Rekreaci 

Rybniční krajina = krajina s mnoha rybníky, př. Třeboňsko v jižních Čechách. 

LEDOVCE 

Ledovce tvoří asi …… % zemského povrchu, většina se nachází v Grónsku a v Antarktidě. 

Pevninský ledovec vznikne ze sněhu, který se vlastní vahou stlačuje a vzniká tím led         ledovcový 

štít. Vlivem gravitace se pohybuje k pobřeží – odlamují se plovoucí ledové kry (jen asi 1/6 nad 

hladinou!) – nebezpečí pro námořní dopravu 

Ledovce horské obvykle začínají vysoko v horách. Ledovec se pomalu sune dolů        ledovcová údolí 

ve tvaru písmene „U“. Rychlost pohybu ledovce může být několik centimetrů, ale i několik ………… za 

den. Po roztátí zanechávají ledovce na místě velká množství úlomků, písku a hlíny. 

 

o Kar = místo vzniku ledovce 

o Splaz = pohybující se ledovec 

o Čelo = místo odtávání nebo odlamování ledovce 

Po ústupu ledovce zůstávají v krajině MORÉNY, LEDOVCOVÁ JEZERA, FJORDY. 

Na internetu si vyhledej obrázky těchto tří pojmů. 

PODPOVRCHOVÁ VODA 

                                             

 

Na internetu si vyhledej pojmy stalagnát, stalaktit a stalagmit. Podívej se na obrázky a přepiš si popis 

pojmů do školního sešitu. 


