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ZEMĚPIS Ročník 9. 
 

Výstupy Učivo Průřezová témata 
 

 

ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ  
 

Lokalizuje a vymezí asijský kontinent  
Provede regionizaci s použitím  
tematických map  
Porovná přírodní, hospodářské, 
sociodemografické a kulturní poměry 
jednotlivých oblastí  
Vymezí ohniska mezinárodního napětí 
Objasní významné geografické pojmy  
Rozezná zvláštnosti, podobnosti a rozdíly 
jednotlivých asijských oblastí  
a provede porovnání  
Posoudí možnosti cestovního ruchu 
 

 

ASIE – fyzickogeografická a 
socioekonomická charakteristika 

EGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
MeV - Kritické čtení  
a vnímání mediálních 
sdělení 
EV - Lidské aktivity  
a problémy životního 
prostředí 
MuV - Multikulturalita, 
Princip sociálního smíru  
a solidarity 

 
 

 
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA 

A HOSPODÁŘSTVÍ 

 
 

 

Posoudí společenské i hospodářské vlivy 
lidské společnosti na krajinu  
a životní prostředí  
Rozlišuje na příkladech kladné  
a záporné jevy působící na světové životní 
prostředí a vymezí hlavní zásady ochrany 
životního prostředí  
Lokalizuje a porovnává na mapách 
důležité oblasti světového hospodářství, 
zdroje surovin a energie  
Zhodnotí složky světového hospodářství 
Porovnává předpoklady a hlavní faktory 
pro územní rozmístění hospodářských 
aktivit 
 

 

Globální problémy 
Udržitelný rozvoj 
Přírodní katastrofy 
Nerostné suroviny 
Změny klimatu 
Globalizace 

EV - Ekosystémy, 
Základní podmínky života, 
Lidské aktivity a problémy  
životního prostředí, 
Vztah člověka k prostředí 
EGS - Evropa a svět nás 
zajímá  
MeV - Kritické čtení  
a vnímání mediálních 
sdělění 

  
OBYVATELSTVO  SVĚTA 

 

 

Zdůvodní pohyb a dynamiku růstu světové 
populace 
Posoudí prostorovou organizaci, rozložení, 
strukturu světové populace 
Posoudí vliv přírodních podmínek  
na funkci lidských sídel 
Využívá tematických map, poznatků z 
četby a multimediálních informací 
 
 
 
                                   

 

Světové obyvatelstvo 
Rasy, národy, jazyky, náboženství 
Sídla 
 

MuV - Kulturní diference, 
Lidské vztahy, Etnický 
původ, Multikulturalita 
EGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
MeV - Kritické čtení  
a vnímání mediálních 
sdělení 
EV - Lidské aktivity  
a problémy životního 
prostředí 

 
 POLITICKÁ GEOGRAFIE 

 
 

 

Rozliší a porovná státy světa  
na základě podobných a odlišných znaků 
(svrchovanost, státní zřízení, formy vlády, 
správní členění …) 
Lokalizuje a vymezí na mapě světa hlavní 
aktuální geopolitické změny, vytváří a 
využívá myšlenková schémata a mentální 
mapy pro hodnocení jevů a procesů ve 
světě 
Objasní důvody politických problémů  
v konkrétních světových regionech  
Posoudí význam politických, vojenských, 
hospodářských seskupení a dalších 
sdružení států 
 

 

Nezávislé státy a závislá území 
Státní zřízení a režimy 
Mezinárodní organizace 

VDO - Principy 
demokracie jako formy 
vlády 
VDO - Občan, občanská 
společnost a stát 
EGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
MeV - Kritické čtení  
a vnímání mediálních 
sdělení  
MuV - Multikulturalita 

 
 


