
Přehled maturitních témat - Geografie  
ČESKO - ANGLICKÉ GYMNÁZIUM 

 
 
 

1. Planetární geografie (Postavení Země ve vesmíru, tělesa sluneční soustavy, vliv Slunce a Měsíce na Zemi. 

Tvar a velikost Země. Pohyby Země a jejich důsledky) 

2. Kartografie (Mapa a globus. Měřítko, zeměpisné souřadnice, kartografická zobrazení. Topografický 

obsah map. Tematické mapy) 

3. Litosféra (Geologická stavba Země. Pohyby litosférických desek a jejich rozhraní. Endogenní procesy - 

vulkanická, seismická a horotvorná činnost, vývoj světadílů) 

4. Geomorfologie (Geomorfologičtí činitelé – druhy a příklady hornin, exogenní procesy, podnebí. Tvary 

georeliéfu – krasové, ledovcové, říční, mořské, aridních oblastí) 

5. Vodstvo na Zemi (Rozložení vody na Zemi. Světový oceán – členění, vlastnosti. Vodstvo pevnin – 

charakteristika řek, jezer, nádrží. Aktuální problémy – pitná voda, povodně ve světě) 

6. Klimatologie a meteorologie (Složení a stavba atmosféry. Teplota a tlak vzduch, rychlost a směr větru, 

druhy větrů, úhrn srážek, míra oblačnosti a druhy oblaků. Klimatické pásy. Atmosférické fronty) 

7. Biomy světa (Vymezení jednotlivých biomů – charakteristika klimatu, vegetace, fauny, půd, vliv 

přírodních podmínek na zemědělství, těžbu, cestovní ruch; výzkum, národní parky, vliv člověka) 

8. Geografie obyvatelstva (Rozmístění obyvatelstva. Demografická revoluce a přirozený přírůstek. Věková 

struktura. Migrace. Urbanizace. Náboženská, rasová a národnostní struktura) 

9. Ekonomické sektory (Sektorová struktura světové ekonomiky – primér, sekundér, terciér. Vývoj 

ekonomiky. Světové zemědělství. Průmysl – hlavní odvětví a firmy. Cestovní ruch. Doprava) 

10. Nerostné suroviny a energetika (Význam těžby surovin a vliv na ekonomiku – zejména ropa. Využití 

surovin, státy s největší těžbou. Význam a vývoj energetiky. Státy podle způsobu výroby elektřiny. 

Ekologické souvislosti – havárie, globální oteplování) 

11. Politická geografie (Vývoj politické mapy světa. Státní hranice. Státy světa podle formy vlády, podle míry 

demokracie, podle administrativního uspořádání, podle ekonomické vyspělosti. Hlavní mezinárodní 

politické a ekonomické organizace) 

12. Evropská unie (Vymezení EU. Vznik a rozšiřování EU. Sídla a instituce EU. Ekonomika EU – srovnání 

s USA, jednotný vnitřní trh, Schengenský prostor, eurozóna, rozpočet) 

13. Česko I (Přírodní podmínky – rozloha a poloha, povrch a jeho významné tvary, vodstvo, podnebí, živá 

příroda a chráněná území) 

14. Česko II (Obyvatelstvo – vývoj počtu obyvatel, rozmístění, národnostní, náboženská a věková struktura, 

urbanizace. Ekonomika – celkové hodnocení, sektorová struktura, významná odvětví a firmy. 

Administrativní členění)  

15. Jihočeský kraj (Vymezení – rozloha, poloha, okresy. Přírodní podmínky – povrch, geologický vývoj, 

vodstvo, podnebí, chráněná území. Obyvatelstvo – rozmístění, hustota, národnostní a náboženská 

struktura, města. Ekonomika  - porovnání v ČR, charakteristická odvětví, významné firmy, služby) 

16. USA a Kanada (Vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, ekonomika, politický systém) 

17. Latinská Amerika (Zeměpisná charakteristika regionu – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, 

ekonomika, politický systém. Vybrané státy – ekonomicko-politická situace Brazílie, Mexika, 

Argentiny,…) 

18. Austrálie a Oceánie (Zeměpisná charakteristika regionu – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, 

ekonomika, politický systém. Vybrané státy – Australský svaz, Nový Zéland) 



19. Subsaharská Afrika (Zeměpisná charakteristika regionu – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, 

ekonomika, politický systém. Vybrané státy – geopolitický vývoj od roku 1960, ekonomicko-politická 

situace Nigérie, JAR, DR Kongo, …) 

20. Arabské státy (Liga arabských států – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, ekonomika, politický 

systém, arabské jaro. Vybrané státy – státy GCC, ekonomicko-politická situace Egypta, Sýrie, Iráku,…) 

21. Střední Asie, Turecko, Izrael (Zeměpisná charakteristika regionu – vymezení, přírodní podmínky, 

obyvatelstvo, ekonomika, politický systém. Vybrané státy – Turecko a jeho vztah k Evropě, ekonomicko-

politická situace Izraele, Kazachstán jako příklad středoasijských diktatur, …) 

22. Východní Asie (Zeměpisná charakteristika regionu – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, 

ekonomika, politický systém. Vybrané státy – ekonomicko-politická situace Číny, Japonska, Korejské 

republiky,…) 

23. Jižní Asie (Indický subkontinent – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, ekonomika, politický 

systém. Vybrané státy – problémy a perspektivy Indie a Pákistánu,…) 

24. Jihovýchodní Asie (Zeměpisná charakteristika regionu – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, 

ekonomika, politický systém. Vybrané státy – ekonomicko-politická situace Indonésie, Vietnamu, 

Malajsie, …) 

25. Jihovýchodní Evropa (Zeměpisná charakteristika regionu – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, 

ekonomika, politický systém, začleňování států do EU a NATO. Vybrané státy – Rumunsko, Bulharsko, 

Chorvatsko, Srbsko, …)  

26. Východní Evropa (Zeměpisná charakteristika regionu – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, 

ekonomika, politický systém, organizace SNS a EAEU. Vybrané státy – ekonomicko-politická situace 

Ruska, problémy a perspektivy Ukrajiny, …) 

27. Jižní Evropa (Zeměpisná charakteristika regionu – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, 

ekonomika, politický systém. Vybrané státy – Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko a jejich současné 

ekonomické problémy a dopady dluhové krize, …) 

28. Západní Evropa (Zeměpisná charakteristika regionu – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, 

ekonomika, politický systém. Vybrané státy – Francie, Velká Británie, Irsko, státy Beneluxu) 

29. Severní Evropa (Zeměpisná charakteristika regionu – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, 

ekonomika, politický systém. Vybrané státy – Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, státy Pobaltí) 

30. Střední Evropa (Zeměpisná charakteristika regionu – vymezení, přírodní podmínky, obyvatelstvo, 

ekonomika, politický systém. Vybrané státy – Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Alpské státy) 

 

 

Pomůcky: Školní atlas světa 

                   Školní atlas ČR 


