Pracovní list pro ŽÁKY

LETÍME NA MARS
ÚKOL 1)
Napiš, co víš o Marsu.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ÚKOL 2)
Kolem Slunce obíhají planety. Kolikátou planetou (při pohledu od Slunce) je
Mars? Zaškrtni správný čtvereček.

ÚKOL 3)
Planeta Mars je ve srovnání s naší Zemí:
a) poloviční
b) stejně velká
c) dvakrát větší

Planetárium Praha
ÚKOL 4)
Jak dlouho trvá jedna otočka Marsu (vystřídání dne a noci)?
a) mnohem kratší dobu než na Zemi
b) přibližně dva týdny
c) přibližně stejně jako na Zemi
ÚKOL 5)
Má planeta Mars obíhající měsíce?
a) jeden velký

b) žádný nemá

c) dva malé

ÚKOL 6)
Na Marsu najdeme nejvyšší horu sluneční soustavy. Je to sopka a jmenuje
se:
a) Mount Everest
b) Pic du Midi
c) Olympus Mons
ÚKOL 7)
O atmosféře Marsu víme, že
a) téměř neexistuje – je tam vakuum jako na Měsíci.
b) je velmi řídká, a proto se na Marsu neudrží kapalná voda.
c) je extrémně hustá, a proto je na Marsu teplota vyšší než na
Zemi.
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ÚKOL 8)
Johanes Kepler v 17. století na základě pohybu
Marsu objevil
a) tři zákony oběhu planet
b) že se Země otáčí
c) Archimedův zákon
ÚKOL 9)
Sonda Viking 2 objevila na fotografii povrchu
Marsu „tvář“. Je to
a) socha sfingy, práce civilizace na
Marsu
b) skála, která při určitém osvětlení připomíná obličej
c) podoba dávných obyvatel Marsu − marťanů
ÚKOL 10)
Kam nejdále se už dostali kosmonauti
s pilotovanou výpravou ve vesmíru?
a) na měsíce velkých planet
b) na Mars
c) na Měsíc

Planetárium Praha
ÚKOL 11)
Roční doby na Marsu
a) se nestřídají, protože je Mars příliš daleko od Slunce.
b) se střídají podobně jako na Zemi, jen jsou téměř dvakrát delší.
c) se střídaly v minulosti, ale přestaly
poté, co z povrchu Marsu zmizela voda.
ÚKOL 12)
Jak dlouho poletí kosmonauti na Mars?
a) týden
b) 10 let
c) několik měsíců
ÚKOL 13)
Proč má písek a půda na Marsu načervenalou
barvu?
a) Protože je na Marsu příliš nízká teplota
(desítky stupňů Celsia pod nulou).
b) Protože sluneční světlo cestou k Marsu
zčervená (kvůli velké vzdálenosti).
c) Protože písek na Marsu obsahuje oxidy
železa (je „rezavý“).
ÚKOL 14)
Co je terraformace Marsu?
a) proces změn, který by umožnil lidem
obývat Mars
b) odstranění atmosféry planety
c) podrobný průzkum Marsu pomocí robotických zařízení

