Pracovní list pro I. stupeň
1. Který druh hominida ( lidoopi+lidé) je doposud posledním v žebříčku
evoluce?
a) homo neandertálensis
b) homo sapiens
c) austalopithecus africanus
2. Který druh hominida má největší mozek? - týká se evoluce
a) homo neandertálensis
b) homo sapiens
c) austalopithecus africanus
3. Jeskyně Lascaux se nachází ve :
a) Francii
b) Itálii
c) České republice
4. Věstonická Venuše byla v roce 1925 nalezena nedaleko:
a) Dolních Věstonic
b) Brna
c) Ostravy
5. Věstonická Venuše byla vyrobena:
a) z mamutoviny
b) z vody, hlíny a bílých částeček
c) ze dřeva
6. Mamuti byly pravděpodobně loveny:
a) cíleným lovem skupinou lovců
b) nahnáním do předem vykopaných jam
c) nalákáním na potravu
7. Již neandertálci se oblékali do:
a) džín
b) kožešin
c) krojů
8. Smilodon byl:
a) býložravec – spíše si pochutnával na listí z vysokých stromů
b) všežravec
c) masožravec – spíše se živil býložravci – mamuty, mastodonty …
9. Tygr šavlozubý je nesprávné označení, správnější označení je:
a) šavlozubá kočkovitá šelma
b) šavlozubý lev
c) šavlozubý pes

10.
Mamutovina je:
a) kůže z mamuta
b) kel z mamuta
c) mamutí stolička
11.
Kolik měl mamut zubů
a)12
b) 6
c) 4
12.
V mladší době kamenné se keramika vyráběla z:
a) porcelánu
b) skla
c) vody a hlíny
13.
Nač se používal pěstní klín?
a) na ukamenování kořisti
b) na krájení masa a rostlin
c) na rozdělávání ohně
14.
Nakresli pravěkké obydlí
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Pracovní list pro II. stupeň
Chronologicky po sobě následují:
a) sahelantropus tchadensis, homo habilis, homo sapiens
b) sahelantropus tchadensis, homo sapiens, homo ergaster
c) sahelantropus tchadensis, homo habilis, homo ergaster
Člověk rozumný oproti ostatním druhům má:
a) blíže k sobě posazené oči
b) bradový výběžek
c) 24 zubů
Jeskyně Lascaux se nachází ve :
a) Francii
b) Itálii
c) České republice
Věstonická Venuše patří mezi
a) nejmladší keramické sošky na světě
b) nejstarší keramické sošky na světě
c) není to keramická soška – je vyrobena z mamutoviny
Mamuti byli:
a) býložravci
b) všežravci
c) masožraavci
Mamutovina je
a) kůže z mamuta
b) kel z mamuta
c) mamutí stolička
Napiš 3 výrobky z mamutoviny:
a)
b)
c)
Smilodon lovil svou kořist:
a) dlouze je pronásledoval, až ji uštval
b) útočil ze zálohy a kořist spíše roztrhal a rozpáral trhnutím hlavy
dozadu
c) zadávil
Keramika v mladší době kamenné se použílala spíše:
a) na vaření
b) na ozdobu
c) na ukládání zásob na zimu
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Cloviské hroty jsou výrobky:
prvních obyvatel Ameriky
prvních obyvatel Afriky
prvních obyvatel Evropy
Pěstní klíny se používali:
na výrobu zbraní a nástrojů
na řezání masa a rostlin
na ozdobu při rituálech
Svá obydlí v mladší době kamenné si lidé stavěli
z cihel – déle vydrželo
z panelů – bylo to rychlejší
ze zvířecích kostí, ale i mamutích klů – nejvíce dostupné

