
 

Průmysl   Z 21    příjmení:    

Hospodářství každého státu zahrnuje veškeré činnosti, které slouží k naplnění potřeb člověka. 
Hospodářství členíme do čtyř sektorů: 

1.sektor 2 .sektor 3.sektor 

pěstování a získávání surovin zpracování surovin a výroba zboží služby pro lidi 

zemědělství 
lesnictví 
rybolov 

těžba surovin 

průmysl 
výroba elektřiny 

stavebnictví 

obchod 

doprava 

zdravotnictví 
vzdělání 
kultura 

věda a výzkum 

 

Těžba surovin a výroba elektřiny 

Nerostné suroviny  potřebujeme pro výrobu elektrické energie nebo pro výrobu různých produktů. Obvykle 
se tyto suroviny získávají těžbou. Některé se těží v lomech na povrchu (například písek), jiné jsou hluboko 
pod zemí (například uhlí), takže se získávají v dolech. Těží se také různé rudy = horniny obsahující kovy. 
 

K čemu se využívají tyto nerostné suroviny ? Přiřaď k nim správné číslo (tvrzení). 

ROPA  …… UHLÍ   …… ZEMNÍ PLYN  …… ŽELEZNÁ RUDA  ……       SŮL ……      PÍSEK …… 

1. Používá se pro vytápění domácností           4. Používá se k výrobě benzínu, plastů a umělých vláken 

2. Používá se ve stavebnictví                   5. Používá se k výrobě železa a oceli 
3. Dál se zpracovává například v potravinářství     6. Používá se jako palivo při výrobě elektřiny nebo tepla 

 

Práce s mapou 

Pracuj s atlasem – s mapou světa nazvanou Hospodářství - Surovinové zdroje (nebo Nerostné suroviny). 
Každá ze surovin má svou značku. Pomocí těchto značek zakresli (přibližně) oblasti, kde se těží ropa, zemní 
plyn, černé a hnědé uhlí a železná ruda. Nezapomeň vytvořit k mapě legendu. 

 

 



 

 

 

 Ropa, zemní plyn a uhlí jsou tzv. neobnovitelné zdroje. Co to znamená a jaké problémy z toho plynou ?  

 

 Lidé umí využívat pro výrobu elektrické energie také zdroje obnovitelné. Které to jsou ? Proč jsou lepší   
     než zdroje neobnovitelné ? 

 

Průmysl 

Dělíme na těžký a lehký. Do těžkého průmyslu patří odvětví, ve kterých se vyrábí stroje, zařízení a materiály 
pro další zpracování. Lehký průmysl se zaměřuje na výrobu zboží přímo pro obyvatele (také se mu říká 
spotřební). Průmysl se soustředí v místech, kde je levná nebo naopak kvalifikovaná pracovní síla, nebo 
v místech, kde výrobky půjdou dobře na odbyt. Tam se staví velké průmyslové závody. 

Těžký průmysl 

K obrázkům přiřaď správné odvětví těžkého průmyslu: 

Energetický průmysl 

Hutnický průmysl  

Strojírenský průmysl 

Chemický průmysl 

Průmysl stavebních hmot 

 

 

 

 

Lehký průmysl 

Napiš do tabulky vždy alespoň jeden příklad výrobku v různých průmyslových odvětvích: 

papírenský průmysl sešity, papír do tiskáren, balicí papír,… 

potravinářský průmysl  

textilní a oděvní průmysl  

elektrotechnický průmysl  

sklářský a keramický průmysl  

dřevozpracující průmysl  

 


