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1. 

a) Ekologie – pojem, klíčové ekologické problémy světa¨ 

b) USA – poloha, reliéf, klima, hydrosféra, nerostné zdroje, obyvatelstvo 

 

2. 

a) Hospodářská mapa světa – „Sever a Jih“, charakteristika průmyslu, zemědělství, urbanizace, 

mezinárodní dělba práce 

b) Rusko – přírodní poměry, nerostné bohatství, průmysl, zemědělství, zahraniční obchod, současné 

problémy 

 

3. 

a) Hospodářské využití světového oceánu – mezinárodní vody, teritoriální vody, užívání moří, průplavů, 

průlivu 

b) Jižní Evropa – státy Apeninského poloostrova, ostrovní státy, Španělsko 

 

4. 

a) Globální problémy lidstva – globalistika, římský klub, globální problémy rozvojových zemí 

b) Západní Evropa – Francie, Portugalsko 

 

5. 

a) Strukturální přestavba světového hospodářství, globalizace průmyslové výroby, poměr mezi 

průmyslem a zemědělstvím, rozvoj a zánik průmyslových odvětví, terciální sféra 

b) Severní Evropa 

 

6. 

a) Evropské ekonomické centrum, politický a ekonomický vývoj, EU, další evropské integrace, 

perspektiva 

b) Východní Evropa – Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, pobaltské státy 

 

7. 

a) ČR – územní členění, kraje České republiky 

b) Japonsko – přírodní podmínky, charakteristika ekonomiky, regionální rozložení ekonomických aktivit 

 

8.  

a) Hospodářská klasifikace zemí světa (státy G7) – soupeřící centra, evropské země s vyvinutou tržní 

ekonomikou, přesídlenecké země, postkomunistické státy, rozvojové země, nové industrializované státy, 

nejméně vyspělé země 

b) Země jižní a jihovýchodní Asie (mimo Indii); pokuste se vysvětlit, proč některé státy dosáhly větších 

ekonomických úspěchů 

 

9. 

a) Podnebí ČR – vliv na zemědělskou výrobu, stav ovzduší, příčiny znečisťování, současný stav ochrany 

ovzduší v ČR, odsiřovací program elektráren, druhy elektráren v ČR 

b) Indie – přírodní podmínky, obyvatelstvo, ekonomická jádra 

 

10. 

a) Český stát – politický vývoj od 9. Století, změna hranic 

b) Jihozápadní Asie a Blízký východ – zaměřit se n ropu, politickou situaci, náboženské problémy 

 

11.  

a) Obyvatelstvo ČR – národnostní složení, populační situace, současné problémy, nezaměstnanost – 

příčiny vzniku 

b) Státy jihovýchodní Evropy (mimo státy bývalé Jugoslávie) 

 

12. 

a) ČR – zemědělství, vztah mezi přírodními podmínkami a rozložením zemědělské výroby, problémy 

současného zemědělství (změna vlastnických vztahů), lesní hospodářství 

b) Rakousko, Švýcarsko 
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13. 

a) ČR – odvětvová struktura průmyslu, současné problémy 

b) Austrálie, Oceánie – politický a ekonomický vývoj 

 

14. 

a) Dopravní systém ČR – hlavní rysy, současné problémy, nejvýznamnější silniční a železniční tahy, 

ekologická hlediska, perspektiva 

b) Severní Afrika – politický a ekonomický vývoj jednotlivých států 

 

15. 

a) Geografie cestovního ruchu v ČR, význam cestovního ruchu pro národní hospodářství, oblasti 

cestovního ruchu v ČR, lázeňství, nejnavštěvovanější místa 

b) Rovníková Afrika – přírodní poměry, obyvatelstvo, ekonomika 

 

16. 

a) Na základě vlastního poznání a inforrmací charakterizujte oblast, ve které žijete – přírodní podmínky, 

výrobní základny, zemědělství, služby, aktuální problémy, význam oblasti pro cestovní ruch, chráněné 

oblasti 

b) Jižní a východní Afrika – charakter ekonomiky, využívání přírodních zdrojů, stav zemědělství 

průmyslu a služeb, objasněte pojem apartheid 

 

17.  

a) Brazílie, Argentina – přírodní podmínky, výrobní základny, zemědělství, služby, aktuální problémy, 

význam oblasti pro cestovní ruch 

b) Polární oblasti – dobývání pólů, výzkumné stanice, surovinové zdroje, význam pro podnebí Země 

 

18. 

a) Státy bývalé Jugoslávie – historický vývoj, národnostní složení, hospodářská a politická situace 

b) Kanada – politické postavení, surovinové zdroje, ekonomické zaměření 

 

19. 

s) Státy Beneluxu, boj Nizozemců s mořem 

b) Země Střední Asie 

20. 

a) Nejmenší státy Evropy 

b) Střední Amerika – pevninské a ostrovní státy 

 

21. 

a) Organizační struktura EU 

b) USA – hospodářství (průmyslové oblasti, zemědělství, doprava, zahraniční obchod) 

 

22. 

a) Politická mapa světa – velikost států, formy vlády, lidnatosti, národy 

b) Slovensko – hospodářství, vztahy s ČR (celé unie) 

 

23. 

a) Palivo-energetická a surovinová situace současného světa, jaderná energetika 

b) Polsko, Maďarsko 

 

24.  

a) SRN – politický vývoj, výrobní základny, zemědělství, postavení Německa ve světové a evropské 

ekonomice 

b) Andské státy 

 

25. 

a) Čína – politický a ekonomický vývoj, populační politika státu, příčina ekonomického rozkvětu 

b) Populační problémy lidstva, problém hladu a bídy 

 

 
 

 

 

V Žatci dne 1. 9. 2020       Ing. Alice Iskerková, v. r. 

         Ředitelka školy 


