
                      Maturitní témata ze zeměpisu 

 

1. Planeta Země, postavení Země ve vesmíru, důsledky pohybů Země 

 

2. Kartografie, její význam, vznik, obsah a dělení map 
 

3. Atmosféra, klima a jeho charakteristiky, všeobecná cirkulace vzduchu, synoptická mapa 
 

4. Hydrosféra, zásoby vody na Zemi, světový oceán, vody pevnin 
 

5. Litosféra, utváření reliéfu Země, projevy vnitřních a vnějších sil 
 

6. Biosféra a pedosféra, šířková pásmovitost, výšková stupňovitost, biomy Země 
 

7. Krajina a člověk, přírodní, kulturní krajina, globální problémy, trvale udržitelný rozvoj 
 

8. Demografie, populační vývoj ve světě, fáze demografické revoluce, úloha přirozeného a 
migračního pohybu obyvatelstva, rozbor věkové pyramidy 

 
9. Demografie, struktura populace – rasy, národy, jazyky, náboženství, vývoj územního 

rozložení obyvatelstva, sídelní geografie 
 

10. Politická geografie, politické rozdělení dnešního světa, vznik nových států, formy vlády, 
míra demokracie, ohniska napětí, dělení států podle stupně rozvoje 

  
11. Mezinárodní spolupráce, mezinárodní organizace a světový obchod, integrační procesy 

globálního a lokálního významu, globalizace, konflikty 
 

12. Geografické aspekty světového hospodářství, makroregiony světa, využívání přírodních 
a lidských zdrojů v národních ekonomikách 

 
13. Geografie světové ekonomiky, světové zemědělství, průmysl, doprava a služby, faktory 

lokace 
 

14. Jádrové a periferní oblasti světa, jejich charakteristika, sídelní geografie 
 

15. Česká republika, základní charakteristika státu, krajina, životní prostředí, cestovní ruch 
 

16. Česká republika, demografie, současný vývoj v regionech, administrativní členění, 
integrace 

 
17. Česká republika, rozbor socioekonomické sféry – hospodářských sektorů, proces 

transformace 
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18. Evropská unie, integrační proces, charakteristika vybraného státu 
 

19. Západoevropské ekonomické centrum, geografická charakteristika regionu, státu 
 

20. Východní a jihovýchodní Evropa, transformující se země, charakteristika vybraného státu 
 

21. Střední Evropa, geografická charakteristika regionu, státu 
 

22. Severní a jižní Evropa, kontrast přírodních podmínek a ekonomických vazeb, 
charakteristika vybraného státu 

 
23. Severní Amerika, geografická charakteristika států, jejich postavení ve světové ekonomice, 

USA 
 

24. Latinská Amerika, geografická charakteristika regionu, státu, politický a hospodářský vývoj 
států, problémy regionu 

 
25. Východní Asie a Japonsko, nově industrializované země, Čína, postavení ve světové 

ekonomice 
 

26. Jižní Asie, geografické aspekty hospodářství, Indie 
 

27. Jihovýchodní Asie, geografická charakteristika regionu, státu, rozvoj národních ekonomik, 
problémy regionu 

 
28. Jihozápadní Asie, rozvojové země s rozdílným stupněm vývoje, geopolitický význam 

regionu, konflikty a současné problémy oblasti, charakteristika vybraného státu 
 

29. Afrika, charakteristika států s rozdílným stupněm vývoje, současné problémy, ohniska 
napětí, řešení situace 

 
30. Austrálie a Oceánie, charakteristika států, zapojení států do mezinárodního obchodu 

 


