
ZEMĚPIS – 9. ROČNÍK 
 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 

 

vysvětlí obavy z rychlého růstu obyvatelstva na Zemi v souvislosti 

s perspektivami dalšího rozvoje lidstva (P) 

uvede příčiny nerovnoměrného růstu počtu obyvatel světa (AN) 

vysvětlí pojem věková pyramida (P) 

na příkladech uvede prognózy dalšího demografického vývoje  a 

nebezpečí vyplývající z populační exploze(A,H,AF) 

 

uvede fakta, která dokládají nerovnoměrnost v rozmístění 

obyvatelstva (P) 

popíše vliv přírodních, sociálně- ekonomických a politických 

faktorů na rozmístění obyvatelstva (P) 

lokalizuje na mapě hlavní oblasti koncentrace obyvatelstva ve 

vyspělých zemích (A) 

vysvětlí, jak působí na změny v rozmístění obyvatel urbanizace (P) 

posoudí životní prostředí v hustě zalidněných oblastech (A, AF) 

 

vymezí základní pojmy migračního pohybu (Z) 

uvede důvody migrací v minulosti, hlavní směry migrací 

v současnosti a jaké problémy to zasaženým zemím přináší (A) 

vysvětlí vznik lidských ras a  dokumentuje na příkladech 

neopodstatněnost rasismu (S, AF) 

definuje moderní novodobý národ a jeho znaky (Z) 

na příkladech vysvětlí pojmy stát, suverenita, nacionalismus, 

šovinismus, národnostní nenávist, etnické čistky (A) 

orientuje se ve světových náboženstvích a jejich rozmístění, 

využívá poznatků z literatury, informací ve sdělovacích 

prostředcích a tématických map (Z) 

posoudí roli náboženství v životě lidí (A) 

 

objasní obecnou charakteristiku zemědělství, úlohu přírodních a 

sociálně ekonomických faktorů (P) 

pomocí map a tabulek uvede konkrétní příklady pěstování plodin a 

chovu dobytka, rybolovu a využití lesů(A) 

zhodnotí vliv zemědělství na rozšiřování pouští (H,AF) 

zhodnotí vliv způsobu hospodaření ve vodách a lesích ŽP planety ( 

H, AF) 

 

popíše klasifikaci surovinových zdrojů (P) 

vysvětlí, co jsou energetické zdroje, změny ve využití těchto 

zdrojů, vliv na ekonomiku, sociální poměry, politiku a životní 

prostředí (P, AF) 

lokalizuje na mapách ložiska rud a objasní, jakou mají úlohu 

v ekonomice (A) 

charakterizuje průmysl a jeho rozdělení, popíše vývoj průmyslové 

výroby (P) 

lokalizuje na mapě hlavní průmyslové makroregiony (A) 

vysvětlí nutnost ohledu na životní prostředí při rozvoji průmyslu 

(AN, AF) 

 

 

 

Charakteristiky demografického 

vývoje 

počet obyvatel, přirozený  

přírůstek,populační exploze, 

skladba podle věku a pohlaví, 

environmentální aspekty 

 

 

Rozmístění obyvatelstva a sídel na 

Zemi 

rozmístění obyvatelstva, 

faktory,oblasti,ekumena, 

urbanizace a suburbanizace, 

environmentální aspekty 

 

Územní pohyb obyvatelstva 

zaměstnanost, migrace, 

environmentální aspekty 

 

Národnostní a náboženská 

problematika v současném světě 

rasy, rasismus, 

národ, jazyk, světové jazyky, 

vztahy mezi národy, světová 

náboženství 

 

Světové zemědělství 

význam, faktory ovlivňující 

zemědělství, pěstování plodin, 

chov zvířat, oblasti, rybolov, vodní 

a lesní hospodářství, 

environmentální aspekty 

 

Surovinové zdroje, jejich význam a 

rozmístění 

zdroje nerostných surovin, 

energetické zdroje, lokalizace, vliv 

čerpání a využívání zdrojů na 

životní prostředí 

 

Zpracovatelský průmysl a jeho 

úloha ve světové ekonomice  

význam, členění průmyslu, faktory 

rozmístění, oblasti, 

environmentální aspekty 

 

 

 



vymezí sektor služeb, zastoupení sektoru služeb v národních 

ekonomikách v závislosti na ekonomické vyspělosti země (A) 

lokalizuje na mapách hlavní oblasti cestovního ruchu  (A) 

vysvětlí úlohu obchodu a rozdílnou situaci mezi vyspělými a 

rozvojovými zeměmi ve školství a zdravotnictví (H) 

uvede příklady zemí, kde sektor služeb tvoří hlavní složku 

ekonomiky a srovná je se státy, kde je tento sektor zastoupen 

minimálně (A) 

charakterizuje rozmístění služeb a jejich koncentraci (P) 

 

charakterizuje dvě základní politické formy státu, dvě základní 

skupiny států podle způsobu uplatňování politické moci 

vysvětlí aktuálnost tohoto tématu, důvody vědeckých konferencí, 

odborných studií, publicistiky s touto tématikou (H) 

 

 

vysvětlí užívání pojmů Sever  a Jih v ekonomické geografii (P) 

na příkladech popíše propastné rozdíly mezi bohatstvím a 

chudobou, posoudí nebezpečí tohoto stavu pro budoucnost lidstva 

(H, AF) 

 

vysvětlí úlohu OSN, OPEC, OECD, EU (Z)  
vymezí pojem jádro (hlavní oblast) a periferie (Z) 

uvede příklady jádrových oblastí světového významu, periferních 

oblastí a lokalizuje je na mapě (A) 

 

definuje a charakterizuje vztahy přírody a společnosti, geosystém, 

přírodní a kulturní krajina, porušování ekologické rovnováhy, 

trvale udržitelný rozvoj (A) 

na příkladech dokumentuje kolize hospodářských činností člověka 

a ŽP(A) 

navrhuje změny chování v rámci TUR (H, AF) 

 

 

pozoruje a zhodnotí vliv činnosti člověka na krajinu (H, AF) 

 

 

 

 

Obslužná sféra, její funkce a 

složky 

význam, role , odvětví 

služeb,cestovní ruch, lokalizace, 

environmentální aspekty 

světový trh a mezinárodní obchod 

 

Problematika politické geografie 

státy podle polohy,rozlohy, 

obyvatel, hranic,správního 

členění,státního zřízení a formy 

vlády (republika, monarchie), 

absolutismus a demokracie 

 

Státy světa podle stupně rozvoje 

státy podle stupně rozvoje, rozpor 

mezi „bohatým severem a chudým 

jihem“ 

 

Mezinárodní organizace 

Jádrové a periferní oblasti 

politická, bezpečnostní a 

hospodářská seskupení (integrace) 

států , 

hlavní a periferní oblasti světového 

hospodářství 

 

Krajina a životní prostředí  

krajinná sféra, složky, 

krajinotvorné procesy a činitele, 

typy krajin, dopad společen-

skohospodářských vlivů na krajinu 

a ŽP 

ochrana a tvorba krajiny 

Geografická exkurze 

- exkurze na říz. skládku, do 

podniku, zabývajícího se 

zpracováním odpadů, popř. na 

místo zřetelně změněné činností 

člověka (1 den) 

 

 


