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Rasy, národy, národnosti 

Lidská rasa = skupina lidí, kterou spojuje       
dlouhodobý společný vývoj a  shodné tělesné znaky 
(barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, rysy        
tváře tvar lebky a nosu…)  

 

Dělení rasy: europoidní (bílá) – označována jako                                                                     
běloši, původ v Evropě, západní                                 
Asii a severní Africe                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mongoloidní (žlutá) – zahrnuje mongolskou skupinu,                                    
                Eskymáky, americké Indiány, je  
    rozšířena ve východní a jihovýchodní   
                                       Asii (Čína, Korea) 
 
 
Jaké jsou typické tělesné znaky mongoloidní rasy? 



 
 
 
 
 
 
 
negroidní (černá) – označována jako černoši, hanlivě též       
                    negři, rozšířená v Africe, v Severní Americe  
        (hojně v USA), do 70. let                         
        minulého století byli  černoši kvůli své rase  
        diskriminováni (JAR, USA) 
 
australoidní – patří sem Australané, Papuánci,  Melanésané 
           zdroj:http://protirasismu.wz.cz/on%20a%20ona.jpg 
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Národ = společenství lidí, kteří se hlásí ke  stejné národnosti,     
 hlavními znaky je společný jazyk, společné území, 
 stejné národní zvyky a tradice 
 jazyk každého národa se řadí do tzv.  
 jazykových skupin, podle kterých můžeme zjistit  
 příbuznost některých národů 
 
 
 Vyjmenuj některé naše společné zvyky a tradice. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Národnost = příslušnost osoby k určitému národu, někdy se   
            určuje podle státu nebo oblasti, kde se člověk 
            narodil, prožil dětství, dále podle 
            původu předků nebo podle kultury 
            se kterou se člověk ztotožňuje 
           člověk může mít více národností, které může              
           měnit  
 
 

         Vyjmenuj národnosti trvale žijící na území naší republiky. 
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