
ZEMĚPIS  9.A,B – 4. část
Ahoj deváťáci, děkuji všem žákům, kteří mi odeslali vypracované úkoly. Zároveň prosím ty žáky, 
kteří úkoly ještě neposlali, ať tak učiní. Úkoly jsou ve všech předchozích částech. Děkuji.

Učivo do 15. 5.   
Nejprve si přečti učivo v učebnici, opiš si výpisky a nakresli si obrázek. Doplněný úkol v sešitě 
ofoť a pošli na e-mail ke kontrole do 15. 5.

GLOBÁLNÍ   PROBLÉMY   LIDSTVA      
= celosvětové (postihují celou planetu)
hlavní příčina: růst lidské populace (člověk využívá, mění a ohrožuje životní prostředí)
                        růst spotřeby neobnovitelných zdrojů
                        produkce škodlivých látek 

Znečištění atmosféry       (učebnice str. 74-75)
• plynnými látkami a prachem
• smog = mlha nasycená jedovatým kouřem a prachem

příčina: spalování fosilních paliv, průmyslová činnost, doprava, kácení lesů

způsobuje: globální oteplování – mírné zimy, tání ledovců (zvýšení hladiny oceánů, zatopení 
                                                   pobřežních oblastí), rozšiřování pouští, hladovění lidí, změny počasí
                                                   (větry, bouře, povodně), zvětšování ozonové díry, …....

globální oteplování je způsobeno SKLENÍKOVÝM  EFEKTEM
➢ skleníkový efekt je přirozený jev, který zajišťuje udržení teploty na zemském povrchu a 

zabraňuje přílišnému ochlazení Země
➢ vlivem lidské činnosti vzniká „antropogenní skleníkový efekt“, který výrazně zvyšuje 

teplotu zemského povrchu
➢ skleníkové plyny: oxid uhličitý, metan, oxidy dusíku, vodní páry
➢ v horních vrstvách atmosféry tyto plyny zachycují část tepla vyzařovaného zemským 

povrchem, tím se zvyšuje teplota atmosféry a následně se více ohřívá povrch Země



Kyselý déšť         (učebnice str. 77-78)
příčina:   
průběh: 
způsobuje:   

Doplň si informace ke kyselému dešti a nakresli si obrázek z učebnice na str. 77.
Doplněné výpisky mi pošli ke kontrole na e-mail do 15.5. Děkuji.

!!!!!
Další úkol bude samostatné a stručné zpracování dvou globálních problémů (dle svého výběru) do 
sešitu. U každého globálního problému bude popsána příčina + další informace (např. průběh, 
vysvětlení jevu, co způsobuje, rozdělení, možnosti řešení problému, …...). Tento úkol mi také 
průběžně posílejte na e-mail do 22. 5. 


