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PL 1  Pretest - ŘEŠENÍ 
Tematický blok č. 1 Geologie Beskyd, téma č. 1 Pretest 

 

1. Na úplném začátku realizace vzdělávacího programu dostanou děti tento test k vyplnění, založí si ho 

do portfolia nebo nejlépe odevzdají realizátorům, ti TEST NEVYHODNOCUJÍ.  

 

2. Stejný test dostanou před ukončení programu, vyplní ho samostatně podruhé. Realizátor tak snadno 

zkontroluje, zda děti v této oblasti zlepšily své znalosti. Je dobré děti dopředu seznámit s vyplňováním před 

a po projektu, aby pochopily smysl. 

 

3. Po zapsání počtu rozdílných dvojic odpovědí děti samy zhodnotí (např. pomocí smajlíka, škály, známek – 

na začátku a na konci), do jaké míry se jejich znalosti o pohoří Beskydy od začátku programu zlepšily.  

 

Řešení testu (SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ DĚTEM PROZRAĎTE AŽ PO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

c b a a c c a b c a b a c b c c 

 
1. Beskydy jsou vytvořeny především z těchto hornin: 
a) žula, čedič, rula 
b) vápenec, železná ruda, černé uhlí 
c) pískovec, jílovec, slepenec 
 
2. Horniny, které tvoří pohoří Beskydy, jsou z největší části: 
a) vyvřelé 
b) usazené 
c) přeměněné 
 
3. Beskydy vznikly: 
a) vrásněním 
b) sopečnou činností  
c) vrásněním i sopečnou činností  
 
4. Železná ruda, která se před více než 100 lety v oblasti Beskyd těžila, se nazývá: 
a) pelosiderit 
b) magnetit 
c) pyrit 
 
5. Soustavu vrstev usazených hornin nazýváme: 
a) lyfš 
b) šlyf 
c) flyš  
 
6. Zemská kůra a pevná část zemského pláště tvoří: 
a) atmosféru 
b) hydrosféru 
c) litosféru 
 
7. Označ pravdivou informaci: 
a) Zemi kdysi tvořil jen jeden kontinent obklopený mořem.  
b) Kontinenty i moře jsou od vzniku Země stále na stejném místě, mění se jen jejich povrch. 
c) Poloha kontinentů se změnila před miliony let a dnes je již tento proces ukončen. 
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8. Beskydy patří do horského masivu, který má název: 
a) Alpy 
b) Karpaty 
c) Himaláje 
 
9. Nejvyšší vrchol Beskyd na našem území se nazývá: 
a) Sněžka 
b) Praděd 
c) Lysá hora 
 
10. Mezi deset nejvyšších vrcholů Beskyd na našem území patří: 
a) Kněhyně, Čertův mlýn, Travný 
b) Dlouhé stráně, Petrovy kameny, Šerák 
c) Malý Šišák, Černá hora, Mechovinec 
 
11. Ve kterém moři mají Beskydy svůj původ? 
a) Černém  
b) Středozemním 
c) Baltském 
 
12. Nasouvajícím se vrstvám hornin se říká: 
a) příkrovy 
b) peřiny 
c) přísuny 
 
13. Jeskyním, které se nachází v Beskydech, říkáme: 
a) nijak, žádné se tu nenachází 
b) krasové 
c) pseudokrasové 
 
14. Co je to fosilie? 
a) druh horniny, která se nachází pouze v Beskydech 
b) zkamenělina či otisk pravěkého živého organizmu nebo jeho části 
c) druh krápníků   
 
15. Půda vznikla z takzvané: 
a) zbytečné horniny 
b) společné horniny 
c) matečné horniny 
 
16. Nejúrodnější přirozené složce půdy říkáme: 
a) hnůj 
b) hnojivo 
c) humus 

 

 


