
 

Zemědělství – Kdo má na starosti obživu lidí  Z 20  jméno:   

Přečti si texty a splň úkoly. S některými ti může pomoci internet.  
Úkoly označené  jsou určené k zamyšlení, odpovědi nemusíš psát. 
 

Zemědělská činnost zajišťuje výživu pro obyvatelstvo, produkuje také krmiva pro hospodářská 
zvířata.  Zemědělství rozlišujeme na rostlinnou výrobu (například pěstování obilí, ovoce, zeleniny nebo tzv. 

pícnin na krmení dobytka apod.) a živočišnou výrobu (chov zvířat na maso, mléko…) Díky zemědělství 
získáváme také suroviny pro průmyslovou výrobu – tedy nějaké základní materiály, které se dále 

zpracovávají. Příkladem je třeba strom zvaný kaučukovník – produkuje tekutinu zvanou latex, která rychle 
tuhne a vyrábí se z ní například pneumatiky.  

1) Co zajišťuje zemědělství ? 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

Ke každému bodu přiřaď písmeno A, B, nebo C, podle toho, do které z uvedených oblastí zemědělství 
patří: 

pěstování bavlníku jablečné sady  pšeničná pole  chov slepic      sekání luk 

chov prasat pěstování rýže  pěstování vojtěšky      chov skotu (krávy)  

 

2) Rostlinná výroba 

Zemědělské rostliny dělíme na obilniny, okopaniny, olejniny, ovoce a zeleninu a pochutiny. Zapiš 
uvedené plodiny správně do tabulky. U obrázků napiš, jak se plodina jmenuje a kam patří.  
 

obilniny okopaniny olejniny ovoce a zelenina pochutiny 

     

 

rýže  jablka  sója   čajovník        mrkev  maniok cukrová řepa 

 salát  oves  citrusy  řepka  kakaové boby       pšenice        rajčata 

 

 

 



 

 

3) Živočišná výroba 

Napiš k obrázkům, proč lidé chovají tato zvířata, jaký užitek jim přináší: 

 Napadne tě nějaký další živočich, které člověku přináší užitek ?  

 

Zemědělství má důležitý vliv také na krajinu. Původně přírodní krajina (louky, lesy) se mění na 
kulturní krajinu – zakládají se pole nebo sady. Půdu, která je vhodná pro zemědělství, nazýváme 
zemědělská půda. Patří do ní už zmíněná pole a sady (ovocné stromy), ale také vinice, pastviny  využívané 
pro pasení zvířat a louky (tráva – krmivo). Nadměrné užívání hnojiv nebo třeba přílišné kácení lesů 
nepůsobí na přírodu dobře. Proto se prosazuje také tzv. ekologické zemědělství, které pěstuje rostliny bez 
agresivních hnojiv a snaží se, aby se půda dala opakovaně využívat. Zvířata jsou chována co možná 
nejpřirozenějším způsobem. 

 

4) Vypiš z textu, co patří do zemědělské půdy: 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Víš, jaké jsou rozdíly třeba v chovu slepic ? Co znamenají čísla 0,1,2 nebo 3 na vejcích ? 

Zemědělství ovlivňuje především podnebí – kolik vody naprší, jak často  jak moc svítí slunce, jaká je 
teplota vzduchu- a také kvalita půdy. To všechno ovlivňuje hlavně rostlinnou výrobu. Další důležitou věcí 
vyspělost daného státu – jestli jsou pole obdělávána ručně nebo s pomocí strojů (mechanizace 
zemědělství), jestli se využívají prostředky na hubení škůdců či právě hnojiva, aby se zvýšila produkce (=aby 
vyrostlo více rostlin, s většími plody apod.) 

5) Podtrhni v textu 3 hlavní věci, které ovlivňují zemědělství. 

 Který podnebný pás bude asi nejlepší pro pěstování plodin ? A proč ? 


