
Zeměpis

Zeměpis tercie

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanská
• Kompetence k podnikavosti
• Kompetence k učení

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Evropa na mapě světa
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Vytvoří schématickou mapu Evropy
Zakresluje vybrané prvky a linie do map
Ověřené výsledky zpracuje do tabulky
Na mapě lokalizuje největší evropské nížiny a rozsáhlá 
pohoří
Vlastními slovy zhodnotí polohu Evropy v rámci světa
Popíše pevninskou hranici mezi Evropou a Asií

světadíl
kontinent
Eurasie

Tematický celek - Povrch Evropy
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii

Zakresluje do slepé mapky části povrchu
Graficky znázorní nadmořskou výšku vybraných evropských 
vrcholů
Vytvoří tabulku významných evropských pohoří a jejich 
nejvyšších vrcholů

nížina proláklina
vulkanická činnost
hercynské vrásnění
alpínské vrásnění
čtvrtohorní zalednění

Tematický celek - Přírodní oblasti Evropy
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii

Kriticky a věcně hodnotí práci spolužáků
S pomocí atlasu vlastními slovy popíše přírodní podmínky 
jednotlivých oblastí

nížina proláklina
vulkanická činnost
hercynské vrásnění
alpínské vrásnění
čtvrtohorní zalednění

Tematický celek - Podnebí Evropy
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii

Interpretuje teplotní a srážkové poměry – přiřazuje 
klimadiagramy k odpovídajícím místům
Vyjmenuje a stručně charakterizuje podnebné pásy Evropy

podnebné pásy oceánský a kontinentální (pevninský) typ 
podnebí
tlaková výše
tlaková níže

Tematický celek - Vodstvo Evropy
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Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii

Doplňuje pojmy do slepé mapky
Sestaví pavoukový diagram – rozdělení jezer podle původu
Na mapě lokalizuje vybrané evropské řeky
Uvede příklady řek vhodných pro lodní dopravu

řeky
jezerní plošiny
umělé vodní cesty
sněžná čára ledovce
říční síť
úmoří
lodní doprava

Tematický celek - Obyvatelstvo Evropy – vývoj osídlení a přirozený pohyb obyvatelstva
Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

Na pozadí historických událostí objasní příčiny a směry 
osídlovacích proudů z Evropy
Na mapě lokalizuje nejhustěji zalidněné oblasti a popíše 
faktory ovlivňující vysokou zalidněnost Evropy
Pokusí se odhadnout příčiny nízkého přírůstku obyvatel 
Evropy
Uvede konkrétní příklady jazykové a náboženské 
různorodosti obyvatel Evropy

hustota zalidnění
porodnost
úmrtnost
přirozený přírůstek
úbytek obyvatel
kojenecká úmrtnost

Tematický celek - Obyvatelstvo Evropy – struktura obyvatelstva a migrace
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a 
dalších informačních zdrojů

Vyhodnotí informace z grafu – strom života vybraných 
států Evropy
Uvede nejrozšířenější evropské náboženství
K vysvětlení rozdílů ve struktuře obyvatelstva používá 
neverbální zdroje informací (tabulky, grafy)
Jmenuje možné důvody vedoucí ke změně trvalého bydliště
Zhodnotí možnosti zapojení cizinců do pracovního procesu 
a společnosti v novém státě

stárnutí populace
strom života
střední délka života
rasa
indoevropská jazyková
rodina
náboženství
křesťanství
islám
emigrace
imigrace

Tematický celek - Evropská sídla
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 
znaky sídel

Do mapky zakreslí a pojmenuje vybraná evropská 
velkoměsta
Prostřednictvím grafu interpretuje míru urbanizace ve 
vybraných zemích
Jmenuje příklady evropských měst světového významu
Popíše problémy spojené se životem ve velkých městech
Přiřazuje významné architektonické památky k městům, 
kde se vyskytují

aglomerace
konurbace
urbanizace

Tematický celek - Evropské hospodářství
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a energetické zdroje

Na základě textu vytvoří časovou osu s daty hlavních 
historických událostí ve 20. století
Do mapky zakreslí průběh Železné opony

Železná opona
tržní ekonomika
centrálně řízená
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ekonomika
RVHP
HDP
Západní blok
Východní blok
primární sektor
typy zemědělského
hospodaření v Evropě
intenzivní zemědělství
obilnice
rybolov

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

tundra
permafrost
tajga
Laponsko
fjordy
geotermální energie
konstituční monarchie

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v 
konkrétních světových regionech

Vysvětlí pojem Železná opona
Uvede příklady států, jež byly součástí Západního a 
Východního bloku
Vlastními slovy objasní pojem HDP a používá jej pro 
srovnání ekonomické vyspělosti zemí
Vysvětlí rozdíly mezi tržníma centrálně řízeným 
hospodářstvím
K jednotlivým typům evropského zemědělství přiřadí 
odpovídající charakteristiku
Jmenuje faktory ovlivňující zaměření a úroveň zemědělství
Vysvětlí pojem průmyslová revoluce a její spojení s tzv. 
starými průmyslovými oblastmi
S pomocí mapy lokalizuje oblasti těžby energetických 
surovin
K vybraným odvětvím průmyslu přiřadí vedoucí státy

Tematický celek - Severní Evropa
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál 
a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a vybraných (modelových) států

Do slepé mapky zakresluje lokality těžby nerostných 
surovin a hlavní koncentrace obyvatel
Doplňuje tabulku – vybrané ukazatele států severní Evropy
Na mapě lokalizuje makroregion severní Evropa
Uvede alespoň pět společných znaků těchto zemí

tundra
permafrost
tajga
Laponsko
fjordy
geotermální energie
konstituční monarchie

Tematický celek - Západní Evropa
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál 
a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a vybraných (modelových) států

V textu ověřuje správnost výroků
Uvede příklady tradičních a moderních odvětví průmyslové 
výroby
Jmenuje společné a rozdílné znaky států Beneluxu
Doloží na příkladech vůdčí roli Velké Británie a Francie

země Beneluxu
oceánské klima
průmyslová revoluce
koloniální mocnosti
Společenství národů
(Commonwealth)
monarchie
poldry
Eurotunel

Tematický celek - Jižní Evropa
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, Do slepé mapky zakreslí hlavní přírodní celky, města, řeky a zemětřesná a sopečná činnost
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rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál 
a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a vybraných (modelových) států

státy Jižní Evropy
Přiřadí největší ostrovy Středomoří k odpovídajícím státům
Na mapě lokalizuje region jižní Evropa
Z přírodního hlediska porovná Pyrenejský, Apeninský a 
Balkánský poloostrov
Vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu

ministáty
republika
fašismus
cestovní ruch
Vatikán

Tematický celek - Jihovýchodní Evropa
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál 
a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a vybraných (modelových) států

Dotváří mapku s pomocí vlastní legendy (nerostné zdroje, 
povrch, dopravní trasy)
Vysvětlí příčiny hospodářské zaostalosti regionu
Objasní příčiny a důsledky konfliktů v regionu v 90.letech

Balkánský poloostrov
Jugoslávie nacionalismus
Kosovo
Balkánská krize

Tematický celek - Východní Evropa
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál 
a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a vybraných (modelových) států

Informace z tabulky (přehled pobaltských republik) 
převede do krátkého komentáře
Lokalizuje region na mapě Evropy
Jmenuje společné znaky pobaltských republik
Vysvětlí příčiny současné migrace obyvatel z oblasti 
Ukrajiny a Běloruska

Sovětský svaz
imigrace
Emigrace
SNS
Donbas
Černobyl

Tematický celek - Střední Evropa
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál 
a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a vybraných (modelových) států

S pomocí atlasu vyhledá společné znaky alpských zemí
Ověřuje správnost tvrzení
Zhodnotí polohu regionu v rámci světadílu
Uvede příklady změn, ke kterým došlo v zemích bývalého 
východního bloku po r. 1989
Uvede příklady vodních toků s dopravním významem
Zhodnotí význam Alp pro cestovní ruch

Balaton
Dunaj
Tisa
bauxit
pusty
Karpaty
Horní Slezsko
Východní blok
centrálně řízené
hospodářství
Visegrádská čtyřka

Tematický celek - Česká republika – poloha a postavení ČR v rámci Evropy
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Zhodnotí klady a zápory geografické polohy ČR a převede 
do grafu
S využitím dějepisného atlasu sestaví časovou přímku 
vývoje státního území
Zhodnotí současnou geografickou polohu ČR

Železná opona
tržní ekonomika
centrálně řízená
ekonomika
RVHP
HDP
Západní blok
Východní blok
primární sektor
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typy zemědělského
hospodaření v Evropě
intenzivní zemědělství
obilnice
rybolov
Balaton
Dunaj
Tisa
bauxit
pusty
Karpaty
Horní Slezsko
Východní blok
centrálně řízené
hospodářství
Visegrádská čtyřka

Tematický celek - Česká republika – povrch a jeho členění
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Do slepé mapky zakresluje vybrané horopisné celky
Na mapě lokalizuje významné horopisné celky ČR
Charakterizuje geologický vývoj
Tematický celek - Česká republika – podnebí
Z klimadiagramů zjištěné rozdíly zdůvodní v krátkém 
komentáři
Charakterizuje podnebí jednotlivých podnebných oblastí 
ČR
Jmenuje faktory nejvíce ovlivňující podnebí daného místa

Českomoravská vysočina
Karpaty
Česká křídová tabule
Moravské úvaly
Hercynské vrásnění
Alpinsko-himálajské
vrásnění

Tematický celek - Česká republika – podnebí
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Z klimadiagramů zjištěné rozdíly zdůvodní v krátkém 
komentáři
Charakterizuje podnebí jednotlivých podnebných oblastí 
ČR
Jmenuje faktory nejvíce ovlivňující podnebí daného místa

teplotní inverze
tlaková níže
tlaková výše

Tematický celek - Česká republika – vodstvo
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Na základě práce s atlasem doplní chybějící legendu mapy
S pomocí tabulky vybere a do mapy zakreslí největší české 
řeky
Na mapě lokalizuje hlavní evropské rozvodí
Ve slepé mapě pojmenuje nejvýznamnější české řeky
Na mapě lokalizuje největší umělé vodní nádrže a 
rybníkářské oblasti a uvede příklady jejich hospodářského 
využití a vlivu na krajinu

rybníky
přehrady
jezera
minerální vody
povodí
úmoří
rozvodí
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Tematický celek - Česká republika – obyvatelstvo a sídla
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Vyhodnotí informace z grafu – věková pyramida
Sestaví a formou PPT prezentace vyhodnotí anketu na 
téma soužití s etnickými menšinami
Sestaví řetězový diagram – důsledky stárnutí české 
populace
Na internetových stránkách ČSÚ vyhledá a formou krátkých 
komentářů doplní požadované informace
Argumentuje a obhajuje vlastní názor – výhody a nevýhody 
života ve městě a na vesnici
Vyjmenuje zpaměti převažující národnostní menšiny na 
našem území
Na příkladu vlastní obce popíše vývojové změny ve 
struktuře a funkci sídla

hustota zalidnění
přirozený přírůstek
střední délka života
obyvatelstva
náboženské vyznání
migrace
sídlo
městys
urbanizace
suburbanizace

Tematický celek - Česká republika – hospodářství
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Vytvoří časovou osu vývoje českého hospodářství
Popíše hlavní změny ve struktuře ekonomiky po roce 1945 
a 1989
Vysvětlí rozdíl mezi centrálním a tržním hospodářstvím

transformace ekonomiky
socializace
kolektivizace
restituce
privatizace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - fungování a vliv médií ve společnosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
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