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Maturitní otázky  ze zeměpisu   
pro školní rok 2022–2023 

 
 

1) Úvod do geografie – obor geografie, předmět studia, funkce a uplatitelnost. 

Současná definice oboru geografie (Spatial science); předmět studia – krajinná sféra – definice 
jednotlivých geosfér; postavení geografie v systému věd; rozdíl mezi geografií, zeměpisem, 

kartografií, geodézií a dalšími vědami o Zemi; absolutní  relativní prostor; místo a region, 
typy regionů a formy regionalizace; měřítková hierarchie krajinných jednotek; dílčí podobory 
geografie (geografie fyzická, socioekonomická, regionální, globální problémy lidstva); 
Mezinárodní charta geografického vzdělávání – za jakým účelem vznikla; uplatitelnost 
absolventů geografie na trhu práce.  

2) Planeta Země jako vesmírné těleso. 

Sluneční soustava – Slunce, planety vnitřní a vnější; názory na postavení Země ve vesmíru; tvar 
a velikost Země, důkazy a důsledky „kulatosti“ Země; pohyby Země a Měsíce; Coriolisova síla – 
důsledky působení; sklon zemské osy a jeho důsledky (roční období); nebeská sféra a sférická 
astronomie; zdánlivý pohyb Slunce po obloze; čas (místní a pásmový) a kalendář, slapové jevy 
(dmutí). 

3) Zobrazování zemského povrchu – kartografie, geodézie, geoinformační systémy  
a dálkový průzkum Země. 

Mapa (glóbus) a její význam; zeměpisné souřadnice; kartografická zobrazení a projekce; hlavní 
souřadnicové systémy; vznik mapy; obsah mapy – topografický obsah, tematický obsah; prvky 
mapové kompozice (mapové pole, název mapy, měřítko, legenda, …) a tvorba mapy; 
generalizace mapy; zkreslení a anamorfóza mapy; měřítko mapy a kartometrie; tematická 
kartografie; GIS; spektrální chování zemských objektů; konvenční × nekonvenční metody 
snímání zemského povrchu; využití GIS a DPZ v praxi. 

4) Geologický čas a stáří Země, vnitřní stavba a složení Země, horninový cyklus a cyklus 
vývoje kontinentů. 

Základní koncepce vzniku Země; Mezinárodní stratigrafická tabulka; geologická období; 
Bullenův model vnitřní stavby Země; zemská kůra – chemicko-mineralogické složení, dělení 
zemské kůry (kontinentální, oceánská); litosféra a desková tektonika (kontinentální drift – 
procesy vzniku a rozpadu superkontinentů napříč geologickou historií; kratony a orogény 
(pasivní a aktivní části kontinentů); základy petrologie – hornina vyvřelá, metamorfovaná a 
sedimentární. 
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5) Utváření reliéfu Země – působení endogenních a exogenních činitelů. 

Geomorfologie: endogenní (horotvorní) činitelé a jejich význam – vrásnění, zlomová 
tektonika, vulkanismus a zemětřesení; exogenní činitelé (modelace reliéfu) a jejich význam – 
zvětrávání – procesy eroze, transportu a akumulace; Davisův erozní cyklus; denudace a 
zarovnané povrchy; přehled exogenních činitelů a jejich význam – modelační činnost 
atmosféry, řek, mrazu a ledu; krasovatění hornin; marinní pochody, ledovcové pochody, 
biogenní pochody a antroporeliéf. 

6) Základy meteorologie a klimatologie – počasí a podnebí Země. 

Meteorologie: meteorologické charakteristiky a veličiny; atmosféra (plynný obal Země) – 
chemické složení, teplotní zvrstvení atmosféry; atmosférický tlak a vítr (cyklóny a anticyklóny, 
horizontální tlakový gradient); vzduchové hmoty, frontální rozhraní a meteorologické systémy 

počasí; klimatotvorní činitelé (astronomické  přírodní faktory  antropogenní činitel); 
všeobecná cirkulace atmosféry (rozložení tlaku vzduchu na Zemi, pasátová cirkulace, 
monzunová cirkulace, ENSO, stálé a místní větry; poruchy v atmosféře a tropické cyklóny; 
Klimatologie: globální klima; klimatická změna v antropocénu; 

7) Základy hydrologie – vodstvo Země. 

Hydrologie: hydrologický cyklus (velký a malý oběh vody na Zemi); hydrografie řek (morfologie 
a morfometrie) – povodí, koryto, říční síť, pramen, ústí; řádovost toků; hustota říční sítě, spád 
a sklon řeky, vodní stav, průtok, specifický odtok, odtokový součinitel; typy odtokových režimů 
řek, limnologie (stojaté vody); podpovrchové a podzemní vody; povodně a protipovodňová 
ochrana. 

8) Přírodní oblasti Země – přehled světových biomů – půdy a vegetační formace 

Přírodní regionalizace Země – horizontální diferenciace Země (rozdělení na základě 
geologických, klimatických, hydrologických, pedologických a biotických podmínek) – přírodní 
pásma Země – ZONÁLNÍ BIOMY – vlhké tropy, střídavě vlhké tropy, pouště tropů a subtropů, 
západní subtropy, východní subtropy, stepi a pouště mírného pásu, temperátní zóna, boreální 
zóna, subpolární a polární pásmo; vertikální diferenciace Země (rozdělení podle 
hypsografické křivky /nadmořské výšky/) – AZONÁLNÍ BIOMY. 

9) Obyvatelstvo a sídla 

Pohyb a rozmístění obyvatel (pojmy anekumena, ekumena, subekumena; demografie (lidská 
populace) – znaky obyvatelstva; hlavní demografické ukazatele; první demografický přechod 
(revoluce) – čtyři fáze demografického vývoje podle míry porodnosti a úmrtnosti; druhý 
demografický přechod; světová populační exploze a nerovnoměrný růst obyvatelstva v druhé 
polovině 20. století; věkové rozvrstvení populace (věková pyramida); nejlidnatější státy světa a 
nejvyšší populační přírůstky v současném světě; migrace – emigrace a imigrace; Rozvoj měst – 
urbanizace a suburbanizace; aglomerace, konurbace, megalopolis; Global cities; sídelní 
systémy, propojení sídel dopravní a informační infrastrukturou. 
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10) Národnostní, etnické a kulturní rozdíly současného světa. 

Národ – znaky objektivní, subjektivní, územní a náboženské národy, národ a stát; náboženství 
– víra a ateismus; hlavní světová náboženství (křesťanství, islám, budhismus) a jejich 
rozmístění ve světě, národní náboženství – hinduismus, judaismus, pojem sekta a náboženské 
směry; náboženský radikalismus a fanatismus (např. v islámu – špatné pochopení významu 
slova džihád), Kannán – původ tří světových náboženství a důsledky do současnosti; světové 
jazyky – hlavní jazykové rodiny a původ jazyků. 

11) Geografie světového hospodářství 

Rozdělení světového hospodářství do odvětvových sektorů (primér, sekundér, terciér, kvartér, 
kvintér). Světové zemědělství a lesnictví – primární sektor + agrobyznys (př. výroba pesticidů, 
hnojiv); funkce zemědělství, úloha přírodních a sociálně-ekonomických faktorů, problematika 
agrární politiky a přerozdělování dotací do zemědělství. Surovinové zdroje – dělení –
obnovitelné, neobnovitelné, energetické zdroje – hlavní suroviny, současnost – jaderná 
energie, úloha rud v ekonomice – jejich rozmístění, přehled rud, drahé kovy, nerudy – 
suroviny pro stavebnictví, sklářský a keramický průmysl. Průmysl – rozdělení a charakteristika; 
těžební a zpracovatelský průmysl, průmysl těžký a spotřební; hlavní průmyslové 
makroregiony, koncentrace a dekoncentrace průmyslu; lokalizační faktory, změny v odvětvové 
i územní struktuře průmyslu. terciér – služby – vymezení sektoru služeb – zastoupení služeb v 
národních ekonomikách, terciér v postkomunistických státech a rozvojových zemích,  

12) Státy světa podle stupně ekonomického rozvoje 

Bohatý Sever a chudý Jih, vyjmenuj některé nejvyspělejší státy světa; vyspělý Sever – 
charakteristika, nerozvinutý Jih – charakteristika, klasifikace států světa, rozdíly – bohatství – 
chudoba, nerovnoměrný rozvoj, různá životní úroveň – hlavní problém současného světa; 
vymezení pojmu – jádrová a periferní oblast, výskyt světových jádrových oblastí – Severní 
Amerika, Japonsko, Modrý banán – západoevropská jádrová oblast, periferní oblasti světa, 
změny v postavení – jádro – periférie – posun civilizace na západ. 

13) Politická geografie a geopolitika 

Politická geografie a geopolitika; předmět politické geografie, změny na mapě světa ve 20. 
století, nárůst nezávislých států – 20. století (rozpad koloniálních mocností), státní hranice, 
státy podle formy vlády a způsobu vlády – demokratický a autokratický režim; Mackinder's 
Heartland Theory; vztahy mezi státy a jejich bývalými koloniemi; vztahy mezi vládou a lidmi, 
občanská společnost; vliv geografických faktorů na politiku (geopolitika); geografie voleb; 
volební a politický systém v ČR. 
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14) Mezinárodní integrace – 
 – hlavní mezinárodně-politické a hospodářské organizace světa. 

OSN – Organizace spojených národů – důvod vzniku; základní dokument, nejvyšší orgán OSN, 
výkonný orgán OSN a další orgány, generální tajemník OSN, přidružené organizace při OSN (př. 
Mezinárodní měnový fond MMF, Světová banka WB, FAO, WHO, UNICEF, UNESCO); 
Ekonomická integrace – 5 stádií – 1. stadium – volný obchod, 2. – 5. stádium. organizace – 
Amerika – OAS, JV Asie – ASEAN, vysvětli zkratky NATO, RVHP, CEFTA, NAFTA, MERCOSUR, 
OECD, APEC, OPEC; BRICS; G7; EU. 

15) Globální problémy lidstva (přírodní a civilizační). 

Přírodní katastrofy – zemětřesení (epicentrum, hypocentrum, zemětřesné pásy, seismické 
měření), vulkanismus, tsunami, ničivé větry – tropické a mimotropické cyklóny, povodně, 
sesuvy půdy, přemnožení škůdců; Civilizační rizika – chemizace prostředí – polutanty a 
eutrofizace v prostředí, zvyšování radioaktivity, zvýšení koncentrace CO2, CH4 nebo SO2 v 
ovzduší; světová deforestrace pralesů; klimatická změna; sucho a nadspotřeba vody; 
desertifikace; potravinový problém – hlad, malnutrice, obezita; epidemie a pandemie; 
demografický problém; chudoba, zadluženost, zaostalost; násilí a organizovaný zločin, 
konfliktní oblasti světa; Životní prostředí ve 20. a 21. století – Římský klub a MEA – 
ekosystémové hodnocení milénia. 

16) Geografie Světového oceánu a polární oblastí. 

Místopis Světového oceánu; zámořské objevy; reliéf moří a oceánů; mořská voda a její 
vlastnosti; termohalinní výměník a hlubinná cirkulace oceánických vod; studené a teplé 
mořské proudy; interakce atmosféra – oceán – pevnina; dynamika vod Světového oceánu 
(vlnění, slapy); biologie moří a oceánů; Přírodní zdroje oceánů a mořský rybolov; Námořní a 
kontejnerová doprava; Jižní oceán a Antarktida; Severní ledový oceán a Arktida. 

17) Australsko-oceánský makroregion (Austrálie, Nový Zéland a Oceánie). 

Přírodní poměry Austrálie a Oceánie; Australský svaz; Nový Zéland a Tasmánie; Oceánie – 
Melanésie, Mikronésie Polynésie a závislá území; vymezení regionu; Austrálie – přírodní 
podmínky, flóra a fauna, obyvatelstvo Austrálie, velkoměsta, ekonomika, nerostné suroviny, 
Australský svaz, Oceánie – poloha, původ ostrovů, přírodní podmínky, tři skupiny ostrovů 
podle geneze – přehled, ekonomika ostrovů, obyvatelstvo Oceánie, Havajské ostrovy. 

18) Angloamerický makroregion (USA + Kanada). 

Vymezení oblasti – Kanada a USA, přírodní poměry, obyvatelstvo – původní, imigrace, 
problémy Angloameriky – rasismus, postavení USA ve světě, ekonomika USA – suroviny, 
megalopole, zemědělství – belty, doprava USA, ekonomika Kanady, tři ekonomické oblasti, 
Kanadská teritoria a provincie, NAFTA – Severoamerická dohoda o volném obchodu. 



 
 

 

 

Gymnázium Dačice | B. Němcové 213/V | 380 11 Dačice 
T +420 384 420 432 | E reditel@gymn-dacice.cz | www.gymn-dacice.cz 

 

19) Latinskoamerický makroregion (Mexiko, střední Amerika a Karibik, Jižní Amerika). 

Přírodní poměry Ameriky; Objevování a kolonizace Nového Světa; Latinská Amerika – 
vymezení makroregionu, přírodní poměry, obyvatelstvo Latinské Ameriky – původní kastovní 
systém – původní, přistěhovalci, dobyvatelé, velkoměsta – slumy, ekonomika 
latinskoamerických států, nerostné suroviny, zpracovatelský průmysl, zemědělství – 
potravinářství, politický zeměpis – kolonie Španělska, nestabilní region – občanské války, 
narkomafie; MERCOSUR (Jihoamerický společný trh). 

20) Islámský makroregion (Severní Afrika, Malá Asie, Blízký východ a jihozápadní Asie). 

Vymezení regionu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, historicko-kulturní vývoj této oblasti, 
kolonizace a dekolonizace, hlavní nerostná surovina určující dynamiku regionu; ekonomika 
severní a saharské Afriky; Blízkého a Středního východu, přírodní poměry, historický vývoj, 
problémy regionu, konflikty, význam regionu – hlavní nerostná surovina určující dynamiku 
regionu; islám – islámský fanatismu, terorismus; Arabské jaro a Islámský stát 

21) Makroregion Subsaharské Afriky. 

Vymezení regionu v rámci kontinentu Afriky (na J od Afriky) – poloha, přírodní podmínky, 
obyvatelstvo; vývoj regionu – izolace, kolonizace této oblasti, dekolonizace (1960 – rok Afriky), 
ekonomická a sociální situace, regionální kontrasty, nerostné suroviny, zemědělství, podpora 
terciéru; přímé zahraniční investice (aktuálně – čínské investice na podporu infrastruktury, 
přehled některých států regionu; oblasti válečných konfliktů v Africe 

22) Jižní a jihovýchodní Asie (Indický a Indonéský makroregion). 

Vymezení oblasti – Jižní Asie (Indický subkontinent), JV Asie – Indočína, Malajský poloostrov 
Indonésie; přírodní poměry, historický vývoj, národnostní a náboženské složení obyvatelstva 
(Indie – kastovní systém, džátí, dalité, rezervační systém), náboženské spory – ostrov Srí 
Lanka, demografická situace, hustota zalidnění, ekonomika – oblasti, zemědělství, Indie – 
industrializace, nerostné suroviny, průmysl. střediska, dva státy himalájské; JV Asie – 
poloostrovy a ostrovy, přírodní podmínky, obyvatelstvo, náboženství, kolonizace, Indočína, 
ekonomika států JV Asie, asijští tygři, nerostné suroviny, hospodářská organizace ASEAN. 

23) Východní Asie (Čínsko-japonsko-korejský makroregion). 

Vymezení regionu – poloha, Čína – její současné postavení ve světě – Čína jako globální 
mocnost, přírodní podmínky; historický vývoj Číny (Kulturní revoluce a Velký skok vpřed, 
čínské ekonomické reformy), obyvatelstvo (populační politika Číny), surovinová základna, 
čínská ekonomika, průmysl. odvětví, střediska, zemědělství; autonomní oblasti Číny; 
Mongolsko – poloha, přírodní podmínky, obyvatelstvo, náboženství, ekonomika – zemědělství, 
průmysl, historie a současnost Mongolska; Japonsko – japonský ekonomický zázrak po druhé 
světové válce; průmyslová odvětví, zaibatsu a keiretsu – kapitál firem a státní banky, nerostné 
suroviny, zemědělství, železniční doprava v Japonsku (maglev), japonské metropolitní oblasti; 

Jižní Korejská válka – Jižní Korea  KLDR – dynastie Kimů, totalitní režim, ideologie čučche; 
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demilitarizované pásmo (válečný stav); Jižní Korea – průmysl, zemědělství, chaebol –
konglomerát firem, průmysl, zemědělství, globální ekonomika Jižní Korey – asijský tygr.  

24) Postsovětský makroregion – Severní Eurasie (Asijská část Ruska – Sibiř a Dálný východ, 
státy SNS, Zakavkazsko a střední Asie). 

Poloha a vymezení regionu (hranice Evropa/Asie), přírodní podmínky, nerostné suroviny, 
ekonomika makroregionu, zemědělství, střediska; komplikovaná národnostní a náboženská 
struktura populace; nejlidnatější města, ekonomika; násilná industrializace a kolektivizace 
(kolchoz, solchoz) v druhé polovině 20. století, nerostné suroviny, doprava – sibiřské 
magistrály, státní zřízení; autonomní oblasti a oblasti napětí v makroregionu (hlavně 
Zakavkazsko). 

25) Evropský makroregion – přírodní a socioekonomická charakteristika vybrané 
oblasti Evropy. 

Evropa – poloha (FG × SEG), okrajové body; obecné přírodní podmínky Evropy; fyzicko-
geografické regiony Evropy (dle Krále, 1998); politicko-hospodářský vývoj Evropy (od 
průmyslové revoluce až po současnost); socioekonomická charakteristika makroregionu, 
vymezení jádrových oblastí Evropy; Severní Evropa – Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, 
Island; Západní Evropa – VB, Irsko, Francie, Benelux; Střední Evropa – Německo, 
Slovensko, Polsko, Maďarsko; Alpské státy – Rakousko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko; Jižní 
Evropa – Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko; JV Evropa – Rumunsko, Bulharsko, 
nástupnické státy bývalé Jugoslávie; V Evropa – Pobaltí, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie a 
evropská část Ruska. 

26)  Evropská unie a integrační procesy v Evropě od konce druhé světové války  

Evropské mezinárodně politické organizace – Rada Evropy, OBSE ad.; Integrační procesy 
v Evropě od konce druhé světové války až po současnost – Benelux, ESUO, Euratom, 
EHS, ES  Evropská unie (1992) – vývoj EU, cíle EU, integrační organizace, symboly EU, 
rozšiřování EU, řídící orgány EU, města EU; podmínky přístupy jednotlivých států do 
Evropské Unie; BREXIT komplikovaný odchod Velké Británie z EU. 

27) Přírodní poměry České republiky 

Poloha ČR v Evropě; hraniční body; středy Česka; geologický vývoj Českého masívu a 
Západních Karpat; reliéf a geomorfologické členění (po geomorfologické celky); 
přechodné podnebí ČR; vodstvo – povrchové vodstvo (evropské rozvodí, řeky, jezera, 
přehrady) a podzemní vody (termální a minerální vody a lázeňství); biogeografie ČR 
(biogeografické provincie a vegetační stupně); Ochrana přírody a krajiny – typizace 
ochrany přírody v ČR – velkoplošná a maloplošná chráněná území; ochrana přírody 
s mezinárodním přesahem. 
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28) Obyvatelstvo a sídla České republiky. 

Historická území a etnografické oblasti ČR; věková pyramida ČR (populační zvrstvení 
populace); Husákovy děti a potřeba budoucí důchodové reformy; srovnání zalidnění a 
hustoty obyvatel s dalšími státy Evropy, rozdíly v hustotě zalidnění mezi okresy, 
přirozený a územní pohyb obyv., národnostní skladba obyvatelstva. Sčítání lidí domů a 
bytů (cenzus), náboženská skladba obyvatel; sídla v ČR, proces urbanizace, suburbanizace 
(podnikatelské baroko), NUTS klasifikace – administrativní jednotky – obec, SO ORP, 
okres, kraj, přehled největších měst v ČR. 

29) Ekonomika a současné hospodářství České republiky. 

Úloha zemědělství v české ekonomice – charakteristika 5 hlavních zemědělských 
výrobních oblastí ČR – kukuřičná, řepařská, bramborářsko-ovesná, bramborářská a 
pícninářská; Živočišná výroba – důsledky úpadku po roce 1989; Rostlinná výroba – 
pěstování plodin a příklady; Společná zemědělská a dotační politika EU – LFA a ANC 
oblasti, dotace. Úloha průmyslu v české ekonomice – charakteristika českého 
průmyslu, průmysl po roce 1989, tradiční odvětví průmyslu v 19. a 20. století, postavení 
průmyslu po roce 1989; hlavní průmyslové oblasti, dobývání nerostných surovin, 
energetický – výroba a rozvod elektřiny a plynu, zpracovatelský průmysl – hutnictví, 
strojírenství, chemický průmysl, změny ve struktuře průmyslu – elektronika, textilní 
průmysl, chemický průmysl, tradiční exportní odvětví – sklářský, potravinářský průmysl. 
Terciární sektor v České republice – postavení terciéru před rokem 1989 a po něm, 
změny struktury přepravy osob, změny v obchodní síti, rozmach cestovního ruchu, změny 
v českém školství, problémy českého zdravotnictví, problémy bankovního sektoru; 
Dopravní infrastruktura v ČR – charakteristika, transformace a cíle, doprava osobní a 
nákladní, železniční, silniční (dálnice a salámová metoda), letecká, říční, MHD, potrubní 
doprava, doprava zpráv a informací (zavádění 5G mobilních sítí).  

30) Dačicko – zeměpisná charakteristika místního regionu. 

Vymezení regionu – poloha – historické pomezí (Dačice, brána do Moravy), česko-
moravská otázka, příslušnost k okresům a k Jihočeskému kraji (problematika 
administrativního členění); sdílený euroregion s Rakouskem, přírodní podmínky – klima, 
vodstvo, půdy, krajinná percepce – typologie krajiny – lesy, pole, vodní plochy; 
hospodářství region – zemědělství, Dačice – průmysl, významné podniky, rozvoj terciéru 
v okolí, okolní střediska Dačic, památky Dačic, chráněná území v okolí, centra turistického 
ruchu (Česká Kanada, Slavonice, Telč). 
 

 


