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Vývojové typy člověka – procvičení 

Člověk zručný = Homo habilis 

Člověk vzpřímený = Homo erectus 

Člověk moudrý = Homo sapiens 

Člověk dnešního typu = Homo sapiens sapiens 

 

1. Přiřaď ke správnému vývojovému  typu člověka: 

1.kožešinový oděv 

2. pěstní klín 

3. sběr plodů, lov drobné zvěře 

4. kolektivní lov velké zvěře 

5. udržování ohně 

6. rozdělávání ohně 

7. lov lukem a šípy 

8. kostěné jehly 

9. počátky řeči 

10. pohřbívání mrtvých 

 

2. Se kterým vývojovým typem lověka jsou spjata následující archeologická naleziště: 

1. Dolní Věstonice 

2. Kůlna v Moravském krasu 

3. Olduwai v Tanzánii 

4. Předmostí u Přerova 

5. Přezletice u Prahy 

6. Šipka u Štramberka 

 

3. Urči, zda následující výroky jsou správné či nikoli: 

1. První vývojový typ člověka – Homo habilis – se na Zemi objevil asi před 2,5 miliardami 

let. 

2. Druhý vývojový typ člověka – Homo erectus – se objevil asi před 2 miliony let. 

3. Jeho kosterní pozůstatky se dochovaly i u nás – v jeskyni Šipka u Štramberka. 

4. Člověk rozumný – Homo sapiens – se objevil zhruba před 250 000 lety. 

5. Člověk dnešního typu – Homo sapiens sapiens – se na Zemi vyskytuje zhruba 100 000 let. 

6. K lovu používal luk a šípy. 

7. Hroty na šípy vyráběl již kovové. 

8. Zhotovoval si oděv z kožešin a bydlel v zahloubených chatách pokrytých rovněž 

kožešinami. 

9. Autorem mnoha knih z doby pravěku je český spisovatel Zdeněk Burian. 

10. Jeho knihy ilustroval rovněž Čech Eduard Štorch. 

 

4. Chceš – li vědět hodně o vývoji člověka, seznam se se s následujícími jmény: 

Absolon  Karel 

Darwin Charles Robert 

Hrdlička Aleš 

Leaky Jonathan 


