Maturitní témata ze zeměpisu
profilováčást MZ
školnírok 2017/2018 --- třídy 8.E, 8.F

1. Politické rozdělení světa, politické změny na mapě Evropy po druhé světové válce
2. Kartografie
3. Země Beneluxu
4. Litosféra – desková tektonika, sopečná činnost její projevy v návaznosti na Japonsko
5. Litosféra – stavba zemského tělesa, horotvorná činnost v souvislosti s Andskými
zeměmi
6. Hydrosféra - oceány a moře a jejich vliv na hospodářství Austrálie a Nového Zélandu
7. Hydrosféra – voda pevnin, řeky a jejich činnost v souvislosti s Brazílií
8. Atmosféra - složení, vertikální struktura, klimatické jevy na Indickém subkontinentu
9. Atmosféra – podnebí a počasí, specifika podnebí Velké Británie a Irska
10. Země jako vesmírné těleso, Německo jako významné rodiště Johanesse Keplera
11. Pedosféra, zemědělství a půdy v zemích střední Evropy – Polsko, Slovensko,
Maďarsko
12. Biosféra tropických oblastí a její návaznost na státy Sahelu
13. Biosféra lesů mírného pásů, jejich vliv na Skandinávské země
14. Biosféra rovníkových oblastí v souvislosti se státy JV Asie
15. Litosféra – vnější činitelé v souvislosti s Kanadou
16. Litosféra – vnější činitelé, utváření přírodních tvarů v USA
17. Hydrosféra – voda pevnin, jezera a podpovrchová voda v aplikaci na ČR
18. Světová náboženství s důrazem na Islámský svět
19. Národy a rasy, rozdílné etnika a projevy rasismu v Jižní Africe
20. Demografie jako věda a její vliv v Číně jako nejlidnatější zemi světa
21. Česká republika – geologicko-geomorfologická charakteristika oblastí
22. Demografie – sídla, charakteristiky osídlení České republiky
23. Geografie světového zemědělství v aplikaci na Alpské země
24. Geografie světového průmyslu a souvislosti ve státech Apeninského poloostrova
25. Surovinové zdroje světa, ropné státy jako luxus i hrozba světové ekonomiky
26. Globální problémy světa a souvislosti se státy Pyrenejského poloostrova
27. Geografie dopravy a cestovního ruchu v aplikaci na Francii
28. Geografie zemědělství, rybolovu a lesnictví
29. Světové hospodářství v aplikaci na Pobaltí a Rusko
30. Česká republika – chráněná území, technické a kulturní památky

