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Anotace: 

Tento materiál  umožňuje opakování probraného tématu o podnebí a počasí. Žáci 

společně, či jednotlivě určují správné odpovědi. Chybné odpovědi „zmizí“ a správné 

zůstanou po dalším kliknutí myši v daném snímku. U snímku 8 se zobrazují postupně 

po kliknutí myši.



Co způsobuje, že jsou na různých 
místech Země rozdílné teploty?

a)  Osa Země je nakloněná k rovině, ve které Země kolem 
Slunce obíhá.

b)  Měsíc  obíhající kolem Země stíní slunečním paprskům.

c)  Na kterékoliv místo na zemském povrchu dopadají 
sluneční paprsky během roku pod různě velkým úhlem      
(s vyjímkou rovníku) po nestejně dlouhou dobu.



Co je podnebí?

a)  Podnebí je stále opakující průběh počasí v určité 
oblasti

b)  Podnebí je jedinečný, dále již neopakovaný průběh 
počasí v určité oblasti

c)  Výraz podnebí nebo klima se vztahuje k širšímu 
území a k delšímu časovému období

d)  Je to soubor různých každodenních povětrnostních 
podmínek, které v dotyčné oblasti budou 
pravděpodobně převládat



Jak ovlivňuje podnebí vzdálenost 
krajiny od rovníku?

a)  Čím je krajina dále od rovníku, tím teplejší má 
podnebí

b)  Čím je krajina blíže k rovníku, tím studenější má 
podnebí

c)  Čím je krajina blíže k rovníku, tím teplejší má 
podnebí

d)  Podnebí nezávisí na vzdálenosti od rovníku, ale 
závisí na roční době



Rozhodni, jak ovlivňuje podnebí 
vzdálenost krajiny od moře?

a)  Moře otepluje nebo ochlazuje přímořské krajiny, a 
tím vyrovnává i teplotní rozdíly mezi létem a zimou

b)  S rostoucí vzdáleností od moře přibývá srážek a 
zvětšuje se rozdíl mezi letní a zimní teplotou

c)  S rostoucí vzdáleností od moře přibývá srážek a 
zmenšuje se rozdíl mezi letní a zimní teplotou

d)  S rostoucí vzdáleností od moře ubývá srážek a 
zvětšuje se rozdíl mezi letní a zimní teplotou



Rozhodni, jak ovlivňuje podnebí 
nadmořská výška oblasti?

a) S narůstající nadmořskou výškou ubývá teploty         
a přibývá srážek

b) S narůstající nadmořskou výškou přibývá teploty       
a ubývá srážek

c) Čím vyšší nadmořská výška, tím chladněji

d) Čím vyšší nadmořská výška, tím tepleji



Místa se stejným podnebím vytvářejí 
podnebné pásy. Pojmenuj je:

subtropický pás

subtropický pás

rovníkTropický pás

mírný pás

mírný pás

polární pás

polární pás



Co označujeme slovem počasí?

a) Počasí je pojem krátkodobý a místní, může se změnit 
třeba během hodiny 

b) Počasí je pojem dlouhodobý a místní  c)  Hodnotí atmosférickou situaci v dané oblasti, a to 
včetně teploty, vlhkostí, srážek, rychlosti větru, oblačnosti 
a podobněd)  Počasí je okamžitý stav ovzduší
e)  Počasí je dlouhodobý stav ovzduší



Co označujeme slovem počasí               
a co podnebí?

a)  Když se mluví o deštivém, slunečném, teplém nebo 
studeném dni, je řeč o podnebí

b)  Když se mluví o deštivém, slunečném, teplém nebo 
studeném dni, je řeč o počasí

c)  Když mluvíme o celoročních mírných teplotách v nějaké 
oblasti, jde o podnebí

d)  Když mluvíme o celoročních mírných teplotách v nějaké 
oblasti, jde o počasí



Citace

• Snímek 9:

Titoxd. [cit. 2012-10-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Extratropical_formation_areas.jpg

Materiál byl vytvořen v programu Power Point 2010.




