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Anotace:  

 žáci pracují samostatně se školním atlasem světa, plní 

zadané úkoly k tématu hydrosféra 

 posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální 

techniky 



Hydrosféra – práce s atlasem 

Pracuj samostatně s pomocí atlasu 

 

 



1.Napiš, zda jde o bezodtoké jezero nebo jestli 
patří k úmoří některého z oceánů ( v tom 
případě napiš i jméno oceánu, do jehož úmoří 
patří):   

 

A: Bajkal 

B: Kaspické moře 

C: Hořejší jezero 

 



Řešení:  

 

A: Bajkal – úmoří Severního ledového oceánu 

B: Kaspické moře – bezodtoké jezero 

C: Hořejší jezero – úmoří Atlantského oceánu 



2.Jakou má přibližně salinitu 

 

A: Středozemní moře 

B: Rudé moře 

C: Baltské moře 



Řešení: 

 

A: Středozemní moře 38‰ 

B: Rudé moře 40‰ 

C: Baltské moře 6‰ 

 

 

 



3. Kde je větší příliv: 

 

A: Na SZ nebo na JV Madagaskaru: 

B: Na SZ Austrálie nebo na JV Austrálie: 



Řešení: 

 

Větší příliv je: 

A: na SZ Madagaskaru 

B: na SZ Austrálie 



4. Napiš: 

 

A: Nejhlubší jezero světa a jeho hloubku: 

B: Největší jezero světa a jeho rozlohu: 

C: Nejdelší řeku světa a její délku: 



4. Řešení:  

 

A: Nejhlubší jezero světa – Bajkal, 1 637 m 

B: Největší jezero světa –  

- Kaspické moře, 371 000 km² 

C: Nejdelší řeka světa – Amazonka, 7 062 km 
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