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Maturitní témata předmětu geografie (profilová část) 
 

Školní rok: 2019/2020 
 

1. Země ve vesmíru – Země jako těleso, jeho tvar a velikost, pohyby v soustavě Slunce- Země- 
Měsíc  a jejich důsledky, pohyby Země a jejich důsledky, časová pásma 

 
2. Kartografie – zeměpisná síť, typy map, obsah map, kartografická zobrazení, práce na vzniku     

mapy, vyjadřovací prostředky map, měření na mapách 
 
3. Diferenciace atmosféry – složení, počasí a klima, základní klimatogeografičtí činitelé, proudění 

vzduchu, podnebné pásy Země, problémy klimatu 
 
4. Diferenciace hydrosféry – voda v mořích a oceánech, vlastnosti a pohyby mořské vody,          

hospodářský význam oceánů a moří, ledovce, voda pevnin, řeky, jezera, umělé vodní nádrže, 
podpovrchová voda 

 
5. Diferenciace litosféry - složení Země, litosférické desky a jejich pohyby, endogenní a exogenní 

pochody, význam nerostů a hornin pro lidskou společnost, antropogenní geomorfologie 
 
6. Diferenciace biosféry - horizontální a vertikální zonalita, vegetační pásy, výškové stupně 

rostlinstva, biota a vazba na půdy, půdní typy a druhy, vlastnosti půdy 
 
7. Globální problémy společnosti - problémy současného světa (regionální nerovnosti, terorismus, 

válečné konflikty atd.), mezinárodní organizace, trvale udržitelný rozvoj 
 
8. Krajina a životní prostředí - přírodní a kulturní krajina, ekosystém, vliv socioekonomické sféry 

na krajinu, ochrana přírody, přírodní katastrofy 
 
9. Geografie obyvatelstva a sídel - přirozená měna obyvatel, struktura obyvatel, mechanická měna 

obyvatel, prostorová diferenciace lidstva, typy a funkce sídel, světová města, sídelní systémy, 
jádra a periferie 

 
10. Geografie světové ekonomiky - odvětvová struktura hospodářství, zdroje nerostných surovin, 

energetika, činitelé lokace průmyslu, průmyslové oblasti, ekonomické organizace 
 
11. Zemědělství – hlavní faktory zemědělství, typy zemědělské výroby, vliv na životní prostředí, 

rybolov, lesnictví, zelená revoluce 
 
12. Geografie služeb – klasifikace služeb, zahraniční obchod, cestovní ruch – předpoklady a hlavní 

oblasti ve světě, doprava – složky, rozdělení a zvláštnosti 
 
13. Afrika- charakteristika severní, subsaharské a jižní části, problémy Afriky, Egypt, JAR 
 
14. Severní Amerika – přírodní a hospodářská charakteristika, USA, Kanada 
 
15. Latinská Amerika – přírodní a hospodářské poměry regionu, hlavní ekonomické rysy střední 

Ameriky, andské státy, státy Karibské oblasti, laplatské státy, Brazílie 
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16. Austrálie a Oceánie – přírodní, hospodářská a geopolitická charakteristika regionu, Australský 
svaz, Nový Zéland, význam Oceánie 

 
17. Geografie SNS – přírodní podmínky, socioekonomická charakteristika se zaměřením na jádrové 

oblasti, Ruská federace, Střední Asie, Zakavkazsko 
 
18. Jihovýchodní a východní Asie – přírodní a socioekonomické poměry regionu, nově 

industrializované země, Japonsko, Čína – hospodářství, problémy a protiklady 
 
19. Jihozápadní a jižní Asie – přírodní, hospodářská a geopolitická charakteristika regionu, 

Středomořská Asie, oblast Perského zálivu, Indie 
 
20. Západní Evropa – kontinentální a ostrovní část, přírodní a hospodářská charakteristika, Velká 

Británie, Francie, Benelux, jádrové oblasti 
 
21. Severní Evropa – přírodní a hospodářské poměry, pobaltské státy, skandinávské státy, pozice 

Švédska, postavení Norska 
 
22. Spolková republika Německo a alpské země – geografická charakteristika, regionální odlišnosti, 

SRN  jako hospodářský gigant, jádrové oblasti v Spolkové republice Německo, hospodářská 
specifika Rakouska a Švýcarska 

 
23. Střední Evropa – přírodní a hospodářské poměry, důsledky ekonomické transformace na konci 

20. století, Slovensko  
 
24. Jižní Evropa – přírodní a hospodářská charakteristika, potenciál cestovního ruchu ve Středomoří, 

tradice zemědělství, regionální rozdíly v Itálii, zapojení států do evropské integrace 
 
25. Jihovýchodní Evropa – přírodní a hospodářská charakteristika regionu, balkánské země, 

politické změny v regionu (rozpad Jugoslávie atd.), předpoklady pro další rozvoj cestovního 
ruchu, začleňování do evropských organizací 

 
26. Fyzickogeografické poměry ČR – geomorfologický vývoj, reliéf, charakter klimatu, 

hydrologické poměry, půda, biota, ochrana přírody 
 
27. Obyvatelstvo a sídla v ČR – vývoj osídlení a zalidnění, struktura obyvatel, změny 

v demografickém chování, prostorová diferenciace obyvatel, sídelní struktura, funkce sídel 
 
28. Ekonomika ČR – vývoj hospodářství, primer, sekunder, tercier, hlavní hospodářské oblasti, 

tendence ve vývoji ekonomiky   
 
29. ČR - kraje Čech – fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika, specifika jednotlivých 

krajů, možnosti rozvoje 
 
30. ČR – kraje Moravy -   fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika, specifika 

jednotlivých krajů, možnosti rozvoje, Olomoucký kraj, místní region 
 
    V Prostějově dne 13. 9. 2019 
 
 
             Mgr. Vladimír Böhm, v. r.                            RNDr. Ing. Rostislav Halaš, v. r. 
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