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ZEMĚPIS Ročník 7. 

 

Výstupy Učivo Průřezová témata 
 ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ  

 

 

Rozlišuje zásadní přírodní a 
společenské atributy jako kritéria pro 
vymezení, ohraničení a lokalizaci 
regionů světa 
 

Lokalizuje na mapách světadíly, 
oceány a makroregiony světa podle 
zvolených kritérií a srovnává jejich 
postavení 
 

Porovnává a přiměřeně hodnotí 
polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti 
vybraných regionů a států 
 

Zvažuje, jaké změny ve vybraných 
regionech nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je příčinou zásadních 
změn v nich 
 

Posoudí na přiměřené úrovni 
prostorovou organizaci světové 
populace, její rozložení, strukturu, růst 
a pohyby 
 

Posoudí, jak přírodní podmínky 
souvisejí s funkcí lidského sídla, 
pojmenuje obecné základní  
geografické znaky sídel 
 

Zhodnotí světové hospodářství a 
lokalizuje na mapách hlavní 
surovinové a energetické zdroje 
 

Porovnává předpoklady pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit 
Porovnává státy světa a zájmové 
integrace států světa na základě 
podobných a odlišných znaků 
 

Lokalizuje na mapách hlavní aktuální 
geopolitické změny a politické 
problémy 
 

Uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, 
prostorové rozmístění hlavních 
ekosystémů 
 

Uvádí na vybraných příkladech 
závažné důsledky a rizika přírodních a 
společenských vlivů na životní 
prostředí 

AFRIKA 
– fyzickogeografická charakteristika 
(přírodní podmínky) 
 

AFRIKA 
–socioekonomická charakteristika 
(obyvatelstvo, hospodářství a regiony) 
 

AUSTRÁLIE a OCEÁNIE  
– fyzickogeografická charakteristika 
(přírodní podmínky) 
 

AUSTRÁLIE a OCEÁNIE 
–socioekonomická charakteristika 
(obyvatelstvo, hospodářství a regiony) 
 

AMERIKA 
– fyzickogeografická charakteristika 
(přírodní podmínky) 
 

AMERIKA 
– socioekonomická charakteristika 
(obyvatelstvo, hospodářství a regiony) 
 

ANTARKTIDA a ARKTIDA 
– fyzickogeografická charakteristika 
(přírodní podmínky) 
 

ANTARKTIDA  a ARKTIDA 
– socioekonomická charakteristika 
(obyvatelstvo, hospodářství) 
 
 
 
 

MeV – Stavba mediálních 
sdělení, Kritické čtení  
a vnímání mediálních 
sdělení 
 
EV – Ekosystémy, 
Lidské aktivity  
a problémy životního 
prostředí, Základní 
podmínky života, 
Vztah člověka k prostředí 
 
VDO - Principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu  
rozhodování 
 
MuV - Kulturní diference, 
Lidské vztahy, Etnický 
původ, Multikulturalita, 
Princip sociálního smíru  
a solidarity 

 OCEÁNY  

Lokalizuje na mapách oceány, 
porovnává a hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní poměry, potenciál a bariéry 
jednotlivých oceánů 

Tichý oceán 
Atlantský oceán 
Indický oceán 
Severní ledový oceán 
Jižní oceán 

 

 


