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Pracovní list - Cesta za tajemstvím ropy 
 
Zadání:  
Správně odpověz na uvedené testové otázky. K vyhledání odpovědi můžeš použít knihy, Internet či 
jiné nápovědy. 
Správné odpovědi si bude moci zkontrolovat na semináři „Cesta za tajemstvím ropy“. 
 
 

1. Na kterém kontinentu se nalézají největší současné zásoby ropy?  
a) Afrika  
b) Amerika  
c) Asie 
 

2. Která nerostná surovina často doprovází ložiska s ropou? 
a) síra 
b) uhlí 
c) zemní plyn 
 

3. Kde se v ČR těží ropa? 
a) severní Čechy  
b) jižní Morava  
c) v ČR se ropa netěží 
 

4. U jakého města se nachází centrální tankoviště ropy v ČR? 
a) Nelahozeves 
b) Svitavy 
c) Brno 
 

5. V jakém skupenství se ropa vyskytuje za normálních podmínek?  
a) plynném 
b) kapalném 
c) pevném 
 

6. Který prvek je v ropě nejvíce zastoupen? 
a) uhlík  
b) síra  
c) kyslík 
 

7. V obsahu jaké látky se liší sladká a kyselá ropa? 
a) voda 
b) sůl 
c) síra 
 

8. Jaký je jiný název pro alkany v ropě? 
a) parafíny 
b) cykloalkany 
c) heteroatomy 



 

  

 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ 
CZ.1.07/1.1.00/44.0005 

2/2 

9. Jakými ropovody proudí ropa do ČR? 
a) IKL z Polska a Družba z Ruska 
b) Družba z Ruska a systémem TAL/IKL z Itálie a Německa 
c) Družba z Ruska a Adria z Chorvatska 
 

10. Urči města, kde najdeme v ČR rafinérie 
a) Litvínov, Kralupy n/Vlt., Pardubice  
b) Litvínov, Pardubice, Ostrava  
c) Písek, Kralupy n/Vlt., Litvínov 
 

11. Který ropovod je v rámci území ČR nejdelší? 
a) IKL 
b) TAL 
c) Družba 
 

12. Jakou přibližnou rychlostí teče ropa ropovody? 
a) 1 m/s 
b) 1 km/h 
c) 10 km/h 
 
 

13. Přiřaď správné označení k výstražnému symbolu nebezpečnosti.  
 
a) korozivní a žíravé látky - 5 
b) plyny pod tlakem - 4 
c) látky nebezpečné pro zdraví - 8 
d) dráždivé látky - 7 
e) toxické látky - 6 
f) hořlavé látky - 2 
g) látky nebezpečné pro životní prostředí - 9 
h) výbušné látky - 1 
i) oxidační látky - 3 
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