MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU
1. Geografie jako věda (vývoj geografie, geografické objevy, objekt studia dříve a dnes, rozdělení
geografie, její postavení v souboru věd, krajinná sféra, krajina, současné problémy – bohatý sever
a chudý jih, výživa a hlad)
2. Planeta Země (Země jako součást sluneční soustavy, tvar, velikost, pohyby, Coriolisova síla,
časová pásma, datová linie, slapové jevy)
3. Geografická kartografie (první mapy Čech, Moravy a Slezska, vznik mapy, měřítko,
zobrazovací metody, dělení map, naše topografické mapy, toponomastika, exonyma,
fotogrametrie, měření na mapách)
4. Atmosféra – vzdušný obal Země (složení a vertikální členění atmosféry, počasí, podnebí,
klimatogeografičtí činitelé, všeobecná cirkulace atmosféry, monzuny, místní větry, cyklonální
činnost, charakteristika podnebných pásů na Zemi, znečištění ovzduší)
5. Hydrosféra – vodní obal Země (světový oceán a moře, vlastnosti a pohyby mořské vody,
hydrosféra pevnin, hydrografická síť, režim řek, jezera, ledovce, podpovrchové vody)
6. Litosféra (složení zemského tělesa, typy zemské kůry, štíty, platformy, geosynklinály,
vulkanismus, zemětřesení, horotvorná a pevninotvorná činnost) a Georeliéf (rozdělení georeliéfu,
tvary zemského povrchu vzniklé vzájemným působením endogenních a exogenních sil, exogenní
procesy a příklady jejich působení, modelace krajiny)
7. Historická geografie (kolonie a koloniální velmoci, dekolonizace, novodobé územní změny
mapy světa)
8. Geografie obyvatelstva a sídel (složení obyvatelstva podle pohlaví, věkové, rasové, národnostní,
ekonomické, náboženské, pohyb obyvatelstva, hlavní seskupení obyvatelstva, sídelní systémy,
urbanizace, aglomerace, konurbace, megalopolis, největší světová města)
9. Geografie světového hospodářství (mezníky vývoje, rozdělení, průmyslové a zemědělské
struktury)
10. Geografie světového hospodářství (dopravní struktury, rozdělení a charakteristika dopravy,
cestovní ruch, rekreace)
11. Oceánie – rozdělení, přírodní poměry, hospodářství, politické a ekonomické vazby na jiné státy
12. Geografická charakteristika států severní Evropy (Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island)
13. Geografická charakteristika Německa a alpských zemí (současné problémy sjednoceného
Německa, jeho postavení v Evropě, přehledná charakteristika Rakouska, Švýcarska a
Lichtenštejnska)
14. Geografická charakteristika zemí jižní Evropy (Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko,
Andorra, Monako, Vatikán, San Marino, Malta)

15. Geografická charakteristika zemí západní Evropy (Velká Británie, Francie, země Beneluxu,
Irská republika)
16. Geografická charakteristika států střední a jihovýchodní Evropy (Polsko, Maďarsko,
Bulharsko, Rumunsko, nástupnické státy bývalé Jugoslávie, Albánie)
17. Politická mapa světa (nezávislé státy a závislá území, největší státy světa rozlohou a počtem
obyvatel, státní hranice, administrativní členění státu, státní zřízení a formy vlády, úloha a význam
OSN, integrační seskupení a jejich vývoj, státy EU)
18. Rusko, Ukrajina, Pobaltí (přírodní a ekonomická charakteristika států, současné problémy)
19. Charakteristika Afriky (s důrazem na nejvýznamnější a nejvyspělejší státy tohoto kontinentu)
20. Charakteristika Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Izraele
21. Země Latinské Ameriky (regionální rozdíly, charakteristika nejvýznamnějších zemí)
22. Porovnání nejvyspělejších států světa – USA a Japonsko (charakteristika zemí, hlavní
ekonomické aspekty)
23. Charakteristika států Asie (Arabský svět a jeho problémy, charakteristika Přední a Zadní Indie,
Indonésie, asijští tygři, východní Asie)
24. Čína – největší a nejlidnatější stát Asie, Mongolsko, Korejská lidově demokratická Republika,
Korejská republika
25. Česká republika (přírodní poměry, historické aspekty, poloha, fyzická a ekonomická geografie
ČR, region jižní Morava)

