
     Maturitní témata Zeměpis pro školní rok 2020/2021 

1. Země jako vesmírné těleso (Sluneční soustava, tvar Země, pohyby, slapové jevy, zatmění, 

Keplerovy zákony)   

2. Kartografie (mapy, globus, zeměpisná šířka a délka, měřítko, zobrazení, mapové značky, 

generalizace mapy) 

3. Litosféra, pedosféra (desková tektonika, stavba zemského tělesa, endogenní a exogenní 

pochody a tvary; typy a druhy půd a jich rozšíření) 

4. Hydrosféra – voda pevnin, řeky a jejich činnost, ledovce (dělení, význam, Polární oblasti), 

oceány a moře 

5. Atmosféra  (složení, vertikální struktura, cirkulace atmosféry, podnebí, počasí, globální 

oteplování, ozónová díra, pasáty, monzuny) 

6. Biosféra (horizontální a vertikální členitost, charakteristika a rozšíření jednotlivých 

vegetačních pásů), rovníkové oblasti v souvislosti se státy JV a Jižní Asie 

7. Světové organizace (OSN, NATO, EU, OPEC, NAFTA, ASEAN,…..) a globální problémy světa 

8. Politické rozdělení světa, dělení států, politické změny na mapě Evropy po druhé světové 

válce v aplikaci na Německo, dělení východ a západ, sever a jih) 

9. Geografie obyvatelstva  (rasy, národy, světová náboženství – problémy na Blízkém východě, 

demografická revoluce, věkové pyramidy, přirozený přírůstek, úbytek,….) 

10. Geografie sídel (dělení, funkce, struktura) v aplikaci na sídelní strukturu Austrálie a Kanady 

11. Geografie světového průmyslu (dělení průmyslu, průmyslová revoluce, stručná 

charakteristika jednotlivých odvětví, faktory rozmístění) a souvislosti se státy Východní Asie 

(Čína, Japonsko, Asijští draci) 

12. Geografie zemědělství, rybolovu a lesnictví (význam, živočišná a rostlinná výroba, typy 

hospodaření) v aplikaci na Alpské země 

13. Surovinové zdroje světa (hlavní těžební oblasti, dělení surovin), ropné státy (především státy 

JZ Asie) jako luxus i hrozba světové ekonomiky   

14. Geografie dopravy (dělení, význam) a cestovního ruchu v aplikaci na Francii   

15. Fyzickogeografické charakteristiky ČR (geologie, povrch, vodstvo, podnebí, příroda, CHKO) 

16. Socioekonomické charakteristiky ČR (obyvatelstvo, demografická revoluce, sídla, 

hospodářství) 

17. Regionální členění ČR (charakteristika krajů ze všech hledisek) 

18. Afrika (fyzickogeografická i socioekonomická charakteristika) 

19. Velké státy světa: USA a Rusko (vývoj, srovnání, vliv na světové dění) 

20. Charakteristika států střední Evropy – Polsko, Maďarsko, Slovensko (přírodní podmínky, 

hospodářství, vývoj) 

21. Charakteristika států Jižní Evropy 

22. Charakteristika států Severní Evropy a Pobaltí 

23. Velká Británie a Benelux (charakteristika, vztah k EU) 

24. Problémy států Balkánského poloostrova  

25. Charakteristika makroregionu Latinská Amerika 

 


