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   MATURITNÍ TÉMATA 
ZEMĚPIS 

 
 

1. Země jako vesmírné těleso.    
Vesmír a naše Galaxie, Sluneční soustava, tvar a velikost Země, pohyby Země a jejich důsledky.   

 
2. Základy kartografie.     

Pomocí náčrtu vysvětlete základní kartografická zobrazení. Obsah map - měřítko, polohopis, výškopis. 

Zeměpisné souřadnice a časová pásma. 
 

3. Litosféra. 
Popište litosféru, její složení, litosférické desky. Vznik pevnin a oceánů. Vysvětlete vnější a vnitřní síly 

Země a jejich působení na konkrétních příkladech. 
 

4. Atmosféra. 

Popište plynné složení atmosféry, její vrstvy a děje v ní probíhající. Všeobecná cirkulace. Počasí a 
podnebí. Vysvětlete skleníkový efekt. Podnebné pásy Země. 

 
5. Hydrosféra 

Oběh vody na Zemi. Zásoby slané a sladké vody na Zemi. Vlastnosti a pohyby mořské vody. Dělení jezer 

podle původu. Vodní toky - povodí, rozvodí, stav vody. 
 

6. Pedosféra a biosféra. 
Půdní druhy a půdní typy. Podnebné pásy a výškové stupně - typická fauna a flóra v závislosti na 

zeměpisné šířce, klimatu a nadmořské výšce. 
 

7. Geografie obyvatelstva a sídel. 

Základní demografické pojmy. Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva. Rozmístění obyvatelstva na 
Zemi. Rasové a národnostní složení obyvatelstva. Náboženství - přehled. 

 
8. Geografie primární sféry. 

Co zahrnuje primární sféra? Jaké jsou nejvýznamnější energetické suroviny a kde se těží? Jaká je 

perspektiva do budoucna? Ukaž na mapě „ světové obilnice“. 
 

9. Polární oblasti, světový oceán.      
Charakterizujte polární oblasti, uveďte rostlinstvo a živočišstvo, surovinové zdroje. Jak dělíme světový 

oceán? Hlubokomořské příkopy. Využití oceánů. 

 
10. Austrálie a Oceánie. 

Co víte o vzniku Australského svazu, jeho územním uspořádání a původních obyvatelích? Popište 
jednotlivé přírodní oblasti Austrálie, typickou faunu a flóru, problémy s dovezenými druhy. Vymezte části 

Oceánie a vysvětlete způsoby vzniku ostrovů. Jsou v této oblasti závislá území? 
 

11. Angloamerika.  

Vysvětlete na pozadí historického vývoje pojem „Angloamerika“, charakterizujte složení obyvatelstva. 
Jaké jsou tzv. jádrové oblasti Angloameriky? Charakterizujte hospodářství těchto oblastí. Popište přírodní 

poměry – NP. 
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12. Latinská Amerika 

Vymezte hranice Severní, Jižní, střední, Angloameriky a Latinské Ameriky. Charakterizujte přírodní 

poměry a ekonomickou úroveň států Latinské Ameriky. 
 

13. Severní a Jižní Afrika  
Srovnejte socioekonomické poměry států Severní a Jižní Afriky. Popište přírodní zdroje těchto regionů, 

porovnejte jejich hospodářskou úroveň a obyvatelstvo. 

 
14. Jihozápadní Asie 

Charakterizujte tento region podle bodů: geografická poloha, náboženství, základ ekonomiky, dřívější i 
současné střety zájmů. 

 
15. Jihovýchodní a východní Asie 

Stručně popište oba regiony z hlediska polohopisu, uveďte hlavní státy. Popište ekonomiku těchto oblastí. 

V čem spočíval, případně spočívá základ úspěchů rychlého rozvoje některých států? Zmiňte problémové 
oblasti. 

 
16. Jižní Asie a Čína  

Stručně popište oba regiony z hlediska polohopisu. Porovnejte socioekonomické prvky Indie a Číny. 

Zaměřte se hlavně na současné obyvatelstvo a ekonomiku obou zemí. 
 

17. Rusko, státy střední Asie a Zakavkazska 
SNS - jaké jsou souvislosti historicko - politického vývoje vzhledem k dnešní politicko-geografické situaci v 

regionu? Stručně popište hospodářství a přírodní poměry vybraných států. 
 

18. Západní Evropa 

Popište podrobně jádrové oblasti tohoto regionu z hlediska hospodářství, služeb a cestovního ruchu. 
Popište integrační procesy v Evropě po 2. světové válce. 

 
19. Severní Evropa a Pobaltí.  

Posuďte vliv přírodních poměrů na socioekonomickou sféru zemí severní Evropy. Nerostné suroviny, 

obyvatelstvo, zapojení do mezinárodních integrací. Politický vývoj v Pobaltí. 
 

20. Střední Evropa  
 Popište státy tohoto regionu z hlediska hospodářství, služeb a cestovního ruchu. 

 

21. Jižní Evropa 
Porovnejte ekonomickou úroveň států Jižní Evropy. Charakterizujte ekonomiku Itálie, srovnejte úroveň 

severu a jihu, popište nejprůmyslovější oblasti. Které produkty jsou pro export nejvýznamnější? Popište 
významné oblasti cestovního ruchu. 

 
22. Jihovýchodní Evropa. 

Charakterizujte přírodní poměry Jihovýchodní Evropy především z hlediska povrchu, hydrologie a 

přírodního bohatství. Stručně popište vývoj v zemích bývalé SFRJ v devadesátých letech 20. století. 
 

23. Fyzická geografie České republiky. 
Charakterizujte přírodní poměry ČR z hlediska polohy, geologického vývoje, povrchu. Stručně 

charakterizujte klima a říční síť. 

 
24. Socioekonomická geografie České republiky.  

Jaké jsou přírodní a socioekonomické vlivy na rozmístění obyvatelstva u nás? Popište palivoenergetickou 
základnu ČR. Charakterizujte hlavní změny ve vývoji hospodářství po roce 1989. 

 
25. Globální problémy současného světa. 

Charakterizujte geografické problémy současného světa, ke kterým patří otázky zbrojení a zachování 

míru, ekonomické rozdíly mezi zeměmi. Uveďte ekologické, demografické, případně jiné problémy. 
 
Poznámka: Součástí každé maturitní otázky jsou další tři pojmy, které jsou uvedeny v příloze. 
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Maturitní otázky byly projednány a schváleny předmětovou komisí dne........................................... 
 
Podpis předsedy předmětové komise............................................................................................ 
 
Maturitní otázky byly schváleny ředitelkou školy dne ............………………………………………………..…... 
 

Podpis ředitelky školy................................................................................................................ 


