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Ověření ve výuce:  Přírodověda 
  

Třída: 5.B    Datum ověření: 11.4. 2013 

 

Název materiálu:  Planeta Merkur  



Předmět :  Přírodověda 

Ročník:   pátý 

 

Tematický okruh: Země ve vesmíru 

   

 

Anotace: Prezentace slouží k názornému výkladu o planetě Merkur. 
  Charakterizuje typ planety, velikost, její složení, atmosféru,   
  možné podmínky pro život a porovnání s ostatními planetami. 

 

 

 

 



   MERKUR 



• Nejbližší planeta Sluneční 
soustavy a zároveň je                 
i nejmenší. 

• Je pouze o 40% větší než náš 
Měsíc. 

• Jeden oběh kolem Slunce trvá 
pouze 87,969 dne. 

• Kolem osy se otočí                         
za 58,646 pozemského dne. 

• Na straně přivrácené ke Slunci 
je během dne až 430 °C                  
a  během noci až -180°C. 

• Nad povrchem se nachází 
velmi slabá vrstva plynného 
sodíku a helia.  



Má poměrně silné 
magnetické pole. 
Vysoký zástup železa             
a niklu v jádře. 
Na povrchu je kůra, 
která - dle měření 
sondy  - by mohla být 
100 až 300 km silná.  
Odhaduje se,                
že planeta je ze 70 % 
tvořena kovy                                 
a pouze z 30 % 
silikátovým materiálem. 

jádro 
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Do pánve Caloris neustále 
dopadají meteority                        
a vytvářejí obrovské krátery. 
Rázové vlny cestují jádrem 
planety a rozprostírají se              
po povrchu. 
Rázové vlny se setkají                      
a rozbijí na místě protilehlém 
nárazu. 



V minulosti navštívila 
Merkur jediná sonda – 
Mariner 10, který 
kolem něj v letech 
1974-1975 3x prolétl            
a poslal na Zemi 12 000 
obrázků. 
Americká sonda 
Messenger, která jako 
vůbec první nastoupila 
na jeho oběžnou 
dráhu, se podařilo 
zmapovat celý povrch. 
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Materiál byl vytvořen v aplikaci Microsoft PowerPoint 2007 
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