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Procvičí si znalosti o prvních předchůdcích člověka,
zopakuje si jednotlivé vývojové druhy člověka a
nástroje, které používali pravěcí lidé.
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VZNIK A VÝVOJ LIDSKÉHO RODU
TAJENKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

První lidé se vzhledem podobali opicím. Jejich čelo bylo ………………. .
První nástroje vyráběli lidé hlavně z …………………… .
První osídleným kontinentem byla …………………. .
První předchůdce dnešního člověka se nazývá ………………….. .
Teorie, která říká, že člověka stvořil Bůh, je teorie ……………………. .
Člověk rozumný se latinsky nazývá homo …………… .
Teorie, která říká, že se člověk postupně vyvíjel z prapředků podobných opicím, je teorie
…………….. .
8. Člověk rozumný byl rozšířen i v Evropě. Odtud pochází druh, který se nazývá …………….. .
9. Člověk vzpřímený se latinsky nazývá homo …………… .
10. Člověk zručný se latinsky nazývá homo …………… .
11. Pravěcí lidé používali nástroj, který nazýváme pěstní …………… .
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TAJENKA: ……………………………………………………………………………….

VZNIK A VÝVOJ LIDSKÉHO RODU
PRACOVNÍ LIST
1. Existují dvě základní teorie o tom, jak vznikl člověk. Napiš, co o nich víš:
a) vědecká teorie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
b) náboženská teorie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. PRVNÍ PŘEDCHŮDCI ČLOVĚKA
a) Jak se nazývají první předchůdci člověka?
………………………………………………………………..
b) Kde žili (na kterém kontinentu)?
…………………………………………………………………
c) Kdy se zde poprvé objevili?
…………………………………………………………………
3. Seřaď vývojové druhy člověka, jak šly za sebou a přiřaď k nim latinské názvy:
člověk vzpřímený
homo sapiens sapiens
homo sapiens
člověk zručný
člověk rozumný
člověk dnešního
typu název
český název
latinský
ČESKÝ NÁZEV
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
3. ………………………………………….
4. ………………………………………….

homo habilis
homo erectus

LATINSKÝ NÁZEV
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

4. Jaké nástroje používali pravěcí lidé? Napiš alespoň 5:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

VZNIK A VÝVOJ LIDSKÉHO RODU ‐ ŘEŠENÍ
TAJENKA
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

První lidé se vzhledem podobali opicím. Jejich čelo bylo ………………. .
První nástroje vyráběli lidé hlavně z …………………… .
První osídleným kontinentem byla …………………. .
První předchůdce dnešního člověka se nazývá ………………….. .
Teorie, která říká, že člověka stvořil Bůh, je teorie ……………………. .
Člověk rozumný se latinsky nazývá homo …………… .
Teorie, která říká, že se člověk postupně vyvíjel z prapředků podobných opicím, je teorie
…………….. .
Člověk rozumný byl rozšířen i v Evropě. Odtud pochází druh, který se nazývá …………….. .
Člověk vzpřímený se latinsky nazývá homo …………… .
Člověk zručný se latinsky nazývá homo …………… .
Pravěcí lidé používali nástroj, který nazýváme pěstní …………… .
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TAJENKA: CHARLES DARWIN
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VZNIK A VÝVOJ LIDSKÉHO RODU ‐ ŘEŠENÍ
PRACOVNÍ LIST
1. Existují dvě základní teorie o tom, jak vznikl člověk. Napiš, co o nich víš:
a) vědecká teorie:
Člověk se vyvinul z prapředků, kteří se podobali opicí. Postupným vývojem
vznikl člověk. Autorem této teorie je Charles Darwin.
b) náboženská teorie:
Bůh stvořil během 6 dnů celý svět, člověka stvořil den poslední. Prvními
lidmi byli Adam a Eva.
2. PRVNÍ PŘEDCHŮDCI ČLOVĚKA
a) Jak se nazývají první předchůdci člověka?
Australopitéci
b) Kde žili (na kterém kontinentu)?
v Africe
c) Kdy se zde poprvé objevili?
před 3 miliony let
3. Seřaď vývojové druhy člověka, jak šly za sebou a přiřaď k nim latinské názvy:
člověk vzpřímený
homo sapiens sapiens
homo sapiens
člověk zručný
člověk rozumný
člověk dnešního
typu název
český název
latinský

1.
2.
3.
4.

ČESKÝ NÁZEV
člověk zručný
člověk vzpřímený
člověk rozumný
člověk dnešního typu

homo habilis
homo erectus

LATINSKÝ NÁZEV
homo habilis
homo erectus
homo sapiens
homo sapiens sapiens

4. Jaké nástroje používali pravěcí lidé? Napiš alespoň 5:
klacky, kosti, kamenné nástroje, pěstní klín, oštěpy, sekáče, nože, škrabadla,
luky, šípy…
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