
Exkurze Svět nerostů  23. 4. 2014   Jméno:   
1) Seřaď následující nerosty podle tvrdosti (od nejměkčího k nejtvrdšímu). 
a) křemen b) diamant c) sůl kamenná  d) korund e) fluorit 
 
Které z uvedených nerostů nelze rýpat nožem? 
 
 
 
2) Přiřaď k následujícím nerostům jejich typickou barvu. 
1 – síra    a) žlutá 
2 – ametyst   b) zlatožlutá 
3 – chalkopyrit   c) červená 
4 – safír   d) fialová 
5 – granáty   e) modrá 
 
 
3) Vyber nerosty, které mají kovový lesk. 
a) síra  b) galenit c) sádrovec  d) mastek e) pyrit 
 
 4) Jsou zadány tyto nerosty:  
stříbro, sůl kamenná, křišťál, kalcit, magnetit, skalice modrá, smolinec, grafit. 
Odpověz na následující otázky. 
 
a) Který z uvedených nerostů je čirý? 
 
b) Který z uvedených nerostů má nejmenší tvrdost? 
 
c) Který z uvedených nerostů je výborný vodič elektrického proudu? 
 
d) Který z uvedených nerostů má magnetické vlastnosti? 
 
e) Který z uvedených minerálů je radioaktivní? 
 
f) Které z uvedených minerálů jsou rozpustné ve vodě? 
 
g) Který z uvedených minerálů reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vývoje oxidu uhličitého  
    (projeví se šuměním)? 
 
 
 
5) Následující nerosty zařaď podle chemického složení do skupin, do kterých patří: 
(prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy, uhličitany, sírany, fosforečnany, křemičitany) 
 
1 – fluorit     7 – magnetit 
 
2 – grafit     8 – živec 
 
3 – sádrovec     9 – siderit 
 
4 – apatit     10 – galenit 
 
5 – křemen     11 – hematit (krevel) 
 
6 – sfalerit     12 – dolomit 
 
 
6) Které z následujících nerostů obsahují v chemickém vzorci vápník? 
a) sádrovec b) pyrit  c) dolomit d) fluorit e) bauxit f) apatit 
 
 
7) Které z následujících nerostů obsahují v chemickém vzorci železo? 
a) pyrit  b) magnetit c) bauxit d) kalcit  e) siderit f) sfalerit 



8) Doplň názvy pěti nerostů, které se skrývají v následujícím textu. 
První minerál patří mezi oxidy, má krvavě červený vryp a je významnou železnou rudou. _____________ 
 
Druhý minerál patří mezi sulfidy, má kovový lesk a zlatavou barvu. Často se vyskytuje v uhí a při jeho 
spalování dochází ke vzniku oxidů síry, které se uvolňují do ovzduší a jsou příčinou  
vzniku kyselých dešťů.           _____________ 
            
Třetí minerál patří mezi sulfidy, má kovový lesk a šedou barvu. Je rudou olova.       _____________ 
 
Čtvrtý minerál patří mezi oxidy, má žlutohnědé až hnědé zbarvení, netvoří krystaly.   _____________ 
 
Pátý minerál patří mezi uhličitany, je součástí vápenců a schránek různých živočichů.      _____________ 
 
 
9) K následujícím minerálům přiřaď jejich použití. 
1 – korund   a) výroba hliníku 
2 – apatit   b) výroba zinku 
3 – bauxit   c) výroba keramiky 
4 – sfalerit   d) výroba hnojiv 
5 – grafit   e) brusný materiál (smirek) 
6 – živce   f) výroba tužek  
 
 
10) Doplň chybějící údaje v tabulce. 
 

Typ hornin Způsob vzniku Příklady hornin 
vyvřelé   

 usazování (sedimentace)  

přeměněné   

 
 
11) Vyber nerosty, z nichž je složena žula. 
a) křemen b) živec  c) kalcit  d) galenit e) slída  f) fluorit 
 
 
12) K následujícím vyvřelým (magmatickým) horninám napiš, zda jsou to hlubinné nebo výlevné 
vyvřeliny. 
1 – žula      4 – andezit 
 
2 – čedič     5 – ryolit 
 
3 – gabro  
 
Napiš, jak lze podle vzhledu poznat, zda jde o vyvřelinu hlubinnou nebo výlevnou.  
 
 
 
 
13) Které z následujících hornin patří mezi organogenní usazeniny (vzniklé usazováním zbytků 
organismů)? 
a) uhlí  b) pískovec c) rašelina d) vápenec e) slepenec f) jílovec 
 
 
14) K následujícím přeměněným horninám doplň, jak vznikají. 
1 – mramor   a) přeměnou žul 
2 – ortorula   b) přeměnou vápenců 
3 – amfibolit   c) přeměnou čedičů 
4 – fylit    d) přeměnou jílovitých hornin 
 
 


