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Pracovní list  
 
 

1. Spoj čárou každý prvek se správným procentem obsahu v ovzduší a charakteristikou 
prvku.  

 
 

O                               0,0385 %                                    vzácný plyn 
 
 

H                                    78 %                                rostliny ho přijímají   
                                                                                   kvůli svému růstu 
 

N                                      1 %                          nejlehčí chemický prvek 
 
 

Ar                           0,000055 %                      v zelených rostlinách je 
                                                                      asimilován při fotosyntéze 
 

CO2                                21 %                      jeho slučování s ostatními  
                                                                           prvky nazýváme hoření                                                         
 
Správná odpověď: 
 

O……..21%   hoření 
H……..0,000055%.  nejlehčí chemický prvek 
N…….78%   růst rostlin 
Ar……1%   vzácný plyn 
CO2…..0,0385%  fotosyntéza  

 

2.  Doplň správně tyto výrazy do vět: (IMISE, INVERZE, EMISE, SMOG, TRANSMISE) 
 
Směs mlhy a kouře, která se tvoří na podzim a v zimě z oxidů síry, prachu, popílku a dalších škodlivin 
vznikajících při spalování, v létě pak z výfukových plynů,  nazýváme ____SMOG____________. 
 
Samotná ____INVERZE____ není škodlivá, jde pouze o meteorologický jev. Může však způsobit 
zvýšení koncentrace škodlivin v ovzduší.  
 
Látky vypouštěné ze zdroje znečištění se nazývají ____EMISE____________. 
 
Následkem emisí jsou ________IMISE_______. Jsou to vlastně emise, které se dostaly do styku 
s životním prostředím.  
 
Přenos znečišťujících látek v atmosféře se nazývá _______TRANSMISE__________. 
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Obr.: Přenos látek v atmosféře  
zdroj: http://www.hgf.vsb.cz/export/sites/hgf2/instituty-a-pracoviste/cs/546/studijni-materialy/EV-modul1.pdf  

 
 

3. Vyřeš křížovku a napiš správnou tajenku: ____ATMOSFÉRA____________ 
 

1.    P R A CH      

2.  L I M I T       

3.    Ć H M Ú      

4.      O Z Ó N    

5.      S M O G    

6.      F R E O N Y  

7. B I O S F É R A     

8.    Z D R A V Í    

9.    S P A L O V Á N Í 
 

1. Všudypřítomná znečišťující látka v ovzduší, kterou doma stíráme.  
2. Nejvyšší možné přípustné množství. 
3. Provozovatel měřících stanic škodlivin v ovzduší v ČR.  
4. Ve stratosféře je nutný pro udržení života na Zemi, v troposféře je to jedovatý plyn. 
5. Umělá antropogenní mlha, která je směsí různých exhalátů, dýmu, mlhy a škodlivých plynů 

v ovzduší.  
6. Látky, které ničí ozonovou vrstvu.  
7. Prostor, který pokrývají živé organismy na Zemi.  
8. Čemu škodí kouření? 
9. Spotřebovávání fosilních paliv, které znečišťuje ovzduší.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hgf.vsb.cz/export/sites/hgf2/instituty-a-pracoviste/cs/546/studijni-materialy/EV-modul1.pdf
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4. Zakroužkuj správnou odpověď a zjisti, jak sám můžeš přispět k čistšímu ovzduší. 
 
Elektrickou energií a teplem budu:  

a) plýtvat 
b) šetřit 
c) spotřeba energie nemá vliv na čistotu ovzduší 

 
Jakému druhu dopravy dám přednost?  

a) automobil 
b) motorka 
c) jízdní kolo 

 
Odpady budu:  

a) odvážet do sběrného dvora 
b) odvážet na skládku 
c) třídit 

 
Nakupovat budu:  

a) pouze věci, které opravdu potřebuji 
b) regionální výrobky 
c) kvalitní zboží z celého světa 

 
Při úklidu dám přednost:  

a) ověřených chemickým prostředkům 
b) ekologickým čistícím prostředkům 
c) vodě, soli, octu, citrónu 


