
 

 

SOPEČNÁ ČINNOST A ZEMĚTŘESENÍ – OPAKOVÁNÍ 

OTÁZKY: 

1. Jak se jmenuje část sopky pod povrchem země, kde se shromažďuje magma? 

2. Jak se jmenuje část sopky, která vede z magmatického krbu přímo nahoru? 

3. Jak jinak nazýváme hlavní komín? 

4. Co odbočuje z hlavního komínu? 

5. Jakým jiným výrazem označujeme sopku? 

6. Jak se nazývá nadzemní část sopky? 

7. Jak se nazývá díra, kterou vytéká láva ze sopky? 

8. Jak se jinak nazývá jícen sopky? 

9. Co může předcházet vytékání lávy ze sopky? 

10. Na jaké stupnici se dá měřit zemětřesení? 

11. Jakým přístrojem se měří síla zemětřesení? 

12. Jak se jmenuje záznam pořízený tímto přístrojem? 

13. Co je to Mercalliho stupnice? 

14. Uveď aspoň 5 názvů síly zemětřesení. 

15. Na jaké dvě základní skupiny dělíme zemětřesení podle původce? 

16. Na které tři skupiny dělíme přirozená zemětřesení? 

17. Čím je způsobeno tektonické zemětřesení? 

18. Čím je způsobeno vulkanické zemětřesení? 

19. Čím je způsobeno řítivé zemětřesení? 

20. Jak se nazývá místo, ve kterém vzniká zemětřesení pod povrchem země? 

21. Co vzniká, při zemětřesení pod mořským dnem? 

22. Jak se nazývá ohnisko na povrchu země, kde je nejsilnější zemětřesení? 

23. Uveď aspoň 2 názvy sopek. 

24. Které město bylo zničeno při největším sopečném výbuchu v dějinách lidstva? 

25. Jak se nazývá oblast, kde je soustředěno nejvíc sopek? 

26. Kolik stupňů má Mercalliho stupnice? 

27. Kolik stupňů má Richterova stupnice? 

28. Ve které zemské vrstvě se tvoří magma? 

29. Který prvek krystaluje při sopečné činnosti nejvíce? 

30.  Jak se nazývá nejsilnější stupeň zemětřesení, který zatím nenastal? 

 

 

+ obrázek stavby sopky v sešitě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODPOVĚDI: 

 

1. Jak se jmenuje část sopky pod povrchem země, kde se shromažďuje magma? MAGMATICKÝ KRB 

2. Jak se jmenuje část sopky, která vede z magmatického krbu přímo nahoru? HLAVNÍ KOMÍN 

3. Jak jinak nazýváme hlavní komín? SOPOUCH 

4. Co odbočuje z hlavního komínu? VEDLEJŠÍ KOMÍN 

5. Jakým jiným výrazem označujeme sopku? VULKÁN 

6. Jak se nazývá nadzemní část sopky? SOPEČNÝ KUŽEL 

7. Jak se nazývá díra, kterou vytéká láva ze sopky? JÍCEN 

8. Jak se jinak nazývá jícen sopky? KRÁTER 

9. Co může předcházet vytékání lávy ze sopky? ZEMĚTŘESENÍ, CHRLENÍ SOPEČNÉHO PRACHU A PLYNU 

10. Na jaké stupnici se dá měřit zemětřesení? MERCALLIHO, RICHTEROVA 

11. Jakým přístrojem se měří síla zemětřesení? SEISMOGRAF 

12. Jak se jmenuje záznam pořízený tímto přístrojem? SEISMOGRAM 

13. Co je to Mercalliho stupnice? STUPNICE, NA KTERÉ MĚŘÍME SÍLU ZEMĚTŘESENÍ POZOROVÁNÍM JEHO 

NÁSLEDKŮ 

14. Uveď aspoň 5 názvů síly zemětřesení. NAPŘ. NEPOZOROVATELNÉ, VELMI SLABÉ, SLABÉ, MÍRNÉ, SILNÉ, VELMI 

SILNÉ, BOŘIVÉ, NIČIVÉ, PUSTOŠIVÉ, KATASTROFICKÉ, GLOBÁLNÍ, MIKROZEMĚTŘESENÍ, SUPERZEMĚTŘESENÍ 

ATD. 

15. Na jaké dvě základní skupiny dělíme zemětřesení podle původce? UMĚLÉ, PŘIROZENÉ 

16. Na které tři skupiny dělíme přirozená zemětřesení? ŘÍTIVÁ, VULKANICKÁ, TEKTONICKÁ 

17. Čím je způsobeno tektonické zemětřesení? POHYBEM LITOSFERICKÝCH DESEK 

18. Čím je způsobeno vulkanické zemětřesení? SOPEČNOU ČINNOSTÍ 

19. Čím je způsobeno řítivé zemětřesení? BOŘENÍM STROPŮ KRASOVÝCH JESKYNÍ A PODDOLOVANÝCH OBLASTÍ 

20. Jak se nazývá bod, ve kterém vzniká zemětřesení pod povrchem země?  HYPOCENTRUM 

21. Co vzniká, při zemětřesení pod mořským dnem? VLNY TSUNAMI 

22. Jak se nazývá bod na povrchu země, kde je nejsilnější zemětřesení? EPICENTRUM 

23. Uveď aspoň 2 názvy sopek. ETNA, VESUV, STROMBOLI, SANTORIN, HEKLA, FIDŽI, COLIMA, KRAKAOTOA, ATD. 

24. Které město bylo zničeno při největším sopečném výbuchu v dějinách lidstva? POMPEJE 

25. Jak se nazývá oblast, kde je soustředěno nejvíc sopek? OHNIVÝ KRUH 

26. Kolik stupňů má Mercalliho stupnice? 12 

27. Kolik stupňů má Richterova stupnice? 8 

28. Ve které zemské vrstvě se tvoří magma? ZEMSKÉ JÁDRO 

29. Který prvek krystaluje při sopečné činnosti nejvíce? SÍRA 

30.  Jak se nazývá nejsilnější stupeň zemětřesení, který zatím nenastal? GLOBÁLNÍ ( SUPERZEMĚTŘESENÍ ) 

 


