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                        MATURITNÍ TÉMATA  2016/2017 
                               Profilová část MZ 2016/17 
 
Předmět Zeměpis 
Třída 4. ročník 
Skupina  
Učitel Jitka Ottová, Jiří Kokeš, Veronika Tománková, Tomáš Brinke 
 
 

 Téma 
1. Úvod do studia Země (postavení ve sluneční soustavě, tvar a pohyby Země a jejich 

důsledky, základy kartografie)  
2. Atmosféra (stavba, složení, planetární cirkulace, základy klimatologie, základy 

meteorologie) 
3. Hydrosféra (členění, hydrologický cyklus, vodstvo pevnin a oceánů) 

 
4. Litosféra (členění, vnitřní a vnější krajinotvorní činitelé, typy georeliéfu) 

 
5. Pedosféra a biosféra (půdotvorní činitelé, půdní druhy, půdní typy, jejich rozšíření na 

Zemi, zákonitosti horizontální pásmovitosti a vertikální stupňovitosti, charakteristika 
biomů ) 

6. Geografie obyvatelstva a sídel (rozmístění, vývoj počtu obyvatel, struktura 
obyvatelstva, migrace, sídelní struktury) 

7. Ekonomická geografie (dělení hospodářství, lokalizační faktory, primér) 
 

8. Ekonomická geografie (sekundér a terciér: energetika, zpracovatelský průmysl, 
zahraniční obchod, doprava, cestovní ruch) 

9. Politická geografie (politické rozdělení světa, změny na politické mapě, světové 
integrace, EU, globální problémy Země) 

10. Regionální geografie Severní Ameriky (fyzickogeografická a socioekonomická 
charakteristika, politické členění regionu) 

11. Regionální geografie Jižní Ameriky (fyzickogeografická a socioekonomická 
charakteristika, politické členění regionu) 

12. Regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy (fyzickogeografická a 
socioekonomická charakteristika, politické členění regionu) 

13. Regionální geografie Subsaharské Afriky (fyzickogeografická a socioekonomická 
charakteristika, politické členění regionu) 

14. Regionální geografie JZ Asie a S Afriky (fyzickogeografická a socioekonomická 
charakteristika, politické členění regionu) 

15. Regionální geografie J Asie (fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika, 
politické členění regionu) 

16. Regionální geografie JV Asie (fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika, 
politické členění regionu) 



17. Regionální geografie V Asie (fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika, 
politické členění regionu) 

18. Regionální geografie střední Asie a Zakavkazska (fyzickogeografická a 
socioekonomická charakteristika, politické členění regionu) 

19. Regionální geografie Ruska (fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika, 
politické členění regionu) 

20. Regionální geografie Skandinávských států (fyzickogeografická a socioekonomická 
charakteristika, politické členění regionu) 

21. Regionální geografie SRN a Alpských zemí (fyzickogeografická a socioekonomická 
charakteristika, politické členění regionu) 

22. Regionální geografie Francie a Beneluxu (fyzickogeografická a socioekonomická 
charakteristika, politické členění regionu)  

23. Regionální geografie Velké Británie a Irska (fyzickogeografická a socioekonomická 
charakteristika, politické členění regionu) 

24. Regionální geografie jižní Evropy (fyzickogeografická a socioekonomická 
charakteristika, politické členění regionu) 

25. Regionální geografie střední a východní Evropy (fyzickogeografická a 
socioekonomická charakteristika, politické členění regionu) 

26. Regionální geografie států Balkánského poloostrova (fyzickogeografická a 
socioekonomická charakteristika, politické členění regionu) 

27. Fyzickogeografická charakteristika ČR (poloha, geologie, geomorfologické členění, 
vodstvo, půdy, podnebí) 

28. Socioekonomická charakteristika ČR (obyvatelstvo, sídla, hospodářství, 
administrativní členění, členství v mezinárodních organizacích) 

Součásti zkoušky: Nedílnou součástí maturitní zkoušky je práce s mapou, vysvětlení 
geografických pojmů a interpretace geografických dat. 
 
 Schváleno předsedou PK dne: podpis předsedy PK  
schváleno ředitelkou školy dne: podpis ředitelky školy 


