
Maturitní témata ze zeměpisu 
 
 
 
1.Planetární geografie 
-postavení Země ve Vesmíru, Vesmír 
-tvar a velikost Země, pohyby Země a jejich důsledky, slapové jevy, čas 
 
2.Kartografie 
-zeměpisné souřadnice 
-glóbus, mapa 
-mapy – obsah map, kartografická zobrazení, měřítko, druhy map, základní 
kartografická díla 
 
3.Atmosféra 
-stavba a složení 
-meteorologické prvky, všeobecná cirkulace atmosféry 
-počasí a podnebí, podnebné pásy 
-klimatické podmínky ČR 
 
4.Hydrosféra 
-rozložení vody na Zemi 
-voda na pevnině – řeky, jezera, rybníky, ledovce… 
-světový oceán – vlastnosti mořské vody, pohyby 
-aktuální problémy – znečištění, pitná voda, povodně.. 
-hydrologické poměry ČR 
 
5.Geologická stavba Země, endogenní síly 
-litosféra, pohyby litosférických desek a jejich důsledky 
-vulkanická, seismická a horotvorná činnost 
-vývoj světadílů 
 
6.Základy geomorfologie 
-druhy a příklady hornin 
-exogenní síly, tvary georeliéfu, reliéf ČR 
 
7.Pedosféra 
-složení a tvorba půd 
-půdní druh a půdní typ, rozšíření ve světě 
-problémy půd ve světě 
-půdní podmínky v ČR 
 
8.Geografie obyvatelstva 
-rozmístění obyvatel na Zemi, počet obyvatel, přirozený přírůstek 
-věková skladba obyvatel, migrace, náboženství, rasy, jazyky, národy 
-aktuální problémy 



9.Obyvatelstvo a ekonomika ČR 
-skladba obyvatel ČR (národnostní, věkové, náboženská, ekonomická aktivita 
obyvatel) 
-celková charakteristika hospodářství ČR ( těžba surovin, zemědělství, průmysl, 
služby, C.R.) 
 
10.Těžba nerostných surovin a energetika 
-strategické suroviny a jejich význam 
-ostatní suroviny 
-zdroje energie a výroba elektrické energie ve světě 
-aktuální problémy 
 
11.Průmysl 
-vývoj průmyslu 
-průmyslové oblasti světa, Evropy 
-odvětví průmyslu  
-aktuální stav průmyslové výroby ve světě 
 
12.Zemědělství 
-rostlinná a živočišná výroba 
-světová potravinová produkce 
-problémy ve světě 
 
13.Terciární sféra a doprava 
-služby, C.R., zahraniční obchod 
-terciér ČR 
-doprava: silniční, železniční, letecká… 
-problémy s dopravou ve světě 
-doprava v ČR 
 
14.Základy politické geografie 
-politická mapa světa, hranice států, státy podle formy a způsobu vlády,diktatury… 
-základní charakteristika ČR 
 
15.USA a Kanada 
-celková charakteristika států a oblasti ( platí pro okruhy č. 17- č.29 ) 
 
16.Latinská Amerika 
-důraz na Mexiko, Brazílii, Argentinu 
 
17.Afrika 
-důraz na severní Afriku, JAR 
 
18.Austrálie a Oceánie 
 
 
 



 
 
19.Státy SNS 
-důraz na Rusko, Ukrajinu 
 
20.Jižní a jihovýchodní Asie 
-důraz na Indii, Čínu 
 
21.Ostrovní státy jihovýchodní a východní Asie 
-důraz na Japonsko a asijské tygry 
 
22.Jihozápadní Asie  
-důraz na pochopení problémů na Blízkém východě, Izrael 
-země Perského zálivu 
 
23.Evropská unie, evropské a světové integrace 
-historický vývoj EU, administrativa EU, současné trendy 
-NATO, G8 ( G 20), OSN, OPEC, NAFTA… 
 
24.Jižní Evropa 
 
25.Západní Evropa I. – Velká Británie, Irsko a  země Beneluxu 
 
26.Západní Evropa II. – Francie, Německo a Švýcarsko 
 
27.Severní Evropa a Pobaltí 
 
28.Střední Evropa ( Polsko, Maďarsko, Rakousko, ČR, Slovensko) 
 
29.Jihovýchodní Evropa 
-státy bývalé Jugoslávie ( Chorvatsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, 
Srbsko, Makedonie, Kosovo)  
-Albánie, Bulharsko, Rumunsko  
 
30.Globální problémy světa a ochrana přírody 
-skleníkový efekt, ozónová díra, znečištění vod, atmosféry, nemoci, války a 
konflikty… 
-ochrana přírody ve světě a v ČR, její historie a vývoj – kategorie ochrany přírody 
v ČR 
 
 


