
Vliv neživé přírody na organismy 

1. Sluneční záření 

- zdroj energie pro všechny organismy 

- tvoří ho : 

 ultrafialové záření (v malých dávkách důležité pro  

           tvorbu vitamínu D v kůži, větší dávky životu nebezpečné)  

 infračervené záření (zdroj tepla)  

  viditelné záření = světlo (důležité pro fotosyntézu rostlin  

            a vidění živočichů) 

 

2. Teplo 

- zdrojem tepla je infračervené záření ze Slunce + teplo od  

  okolí + teplo uvolněné při látkové přeměně 

- nejvhodnější teplota pro život většiny organismů je 15 až  

  30 °C (nejodolnější bakterie mohou žít od +100 až -190 °C) 

- některé organismy mají stálou tělesnou teplotu (nezávisí na  

  teplotě okolí, pomáhají ji udržovat peří, srst a tuk) 

 

3. Ovzduší 

- na organismy působí fyzikální vlastnosti ovzduší a chemické 

  složení ovzduší 

- fyzikální vlastnosti – tlak vzduchu, hustota vzduchu a 

  proudění vzduchu 

- chemické složení ovzduší – kyslík (pro dýchání organismů  

   a při fotosyntéze rostlin) 

                                          - oxid uhličitý (pro fotosyntézu  

   rostlin, vydechují ho organismy, vzniká činností sopek a  

   při spalování uhlí) 

                                         - dusík (pro růst rostlin, vzniká 

   při lidské činnosti) 

 

4.  Voda 

- voda se vyskytuje ve 3 skupenstvích : 

o kapalném 

o plynném 

o pevném 



- voda pokrývá 2/3 povrchu Země (97% je slaná,  

  3% je sladká) 

- voda je součástí těl všech organismů 

- je také životním prostředím všech vodních organismů 

 

 

5. Půda 

     - půdy vznikají zvětráváním hornin a činností organismů 

- jsou zdrojem živin pro rostliny 

 

 

 

Úkoly na tento týden : 

1. Opiš si text do sešitu nebo vytiskni a nalep. 

2. Odpověz na otázky – písemně do sešitu. 

 

 Otázky :  

       1.    Která složka slunečního záření je důležitá pro tvorbu vitamínu D v kůži člověka ? 
       2.    Jaká je nejvhodnější teplota pro život většiny organismů ? 

3. Ze kterých chemických látek se skládá ovzduší ? 
4. V jakém skupenství se vyskytuje voda v přírodě ? 
5. Kolik procent vody na Zemi je voda slaná ? 


