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1. a/ Geografie jako věda, předmět studia, funkce a vývoj, zámořské   
      objevy 
 b/ Česká republika – přírodní podmínky. 
 

2. a/ Země jako součást vesmíru, tvar a velikost zemského tělesa. 
  b/ Severní Evropa (včetně Pobaltí) – geografická charakteristika. 
 

3. a/ Pohyby Země a jejich důsledky, slapové jevy, čas a časová pásma. 
  b/ Obyvatelstvo ČR – vývoj počtu obyvatel, demografická     
      charakteristika. 
 

4. a/ Kartografie, vznik mapy, druhy kartografických zobrazení. 
  b/ Česká republika – typy krajiny, ochrana přírody a krajiny. 
 

5. a/ Kartografie – měřítko a obsah mapy, dělení map, kartometrie. 
  b/ Česká republika – vývoj osídlení, sídelní síť, urbanizace, regiony. 
 

6. a/ Atmosférická složka FGS  – vertikální zvrstvení atmosféry, počasí  
 b/ Česká republika – vývoj hospodářství, postavení ČR v Evropě a  

  ve  světě. 
 

7. a/ Atmosférická složka FGS - klima a jeho činitelé, podnebné pásy. 
  b/ Česká republika – průmysl a zemědělství, význam a hlavní oblasti. 
 

8. a/ Hydrosférická složka FGS – voda v oceánech a její vlastnosti, oběh   
      vody v přírodě. 
 b/ Česká republika – dopravní systém a cestovní ruch. 
 

9. a/ Hydrosférická složka FGS – voda pevnin a podpovrchová voda 
  b/ Česká republika – geografická charakteristika Brna. 
 

10. a/ Litosférická složka FGS – základní poznatky o litosféře. 
  b/ Evropa – přírodní podmínky. 
 

11. a/ Litosférická složka FGS – povrch litosféry, jeho vývoj, dělení. 
 b/ Evropa – obyvatelstvo a sídla, státní celky. 
 

12. a/ Litosférická složka FGS – tvary zemského povrchu, jejich vznik a   
      klasifikace. 
  b/ Jižní Evropa – geografická charakteristika Portugalska, Španělska,  
       Itálie a Řecka 
 

13. a/ Pedosférická složka FGS – základní poznatky, vliv člověka na půdu. 
  b/ Evropa – ekonomika, vývoj, současnost, význam. 
 

14. a/ Biosférická složka FGS – bioklimatické zóny Země. 
  b/ Subsaharská Afrika – geografická charakteristika. 
 



15. a/ Interakce příroda – lidská společnost, trvale udržitelný rozvoj. 
  b/ Severní Afrika a jihozápadní Asie - geografická charakteristika. 
 

16. a/ Krajina a životní prostředí. 
  b/ Britské ostrovy - geografická charakteristika. 
 

17. a/ Geografické informace a zdroje dat, dálkový průzkum Země. 
  b/ SNS – geografická a politickoekonomická charakteristika oblasti (bez   
      Ruské federace). 
 

18. a/ Hlavní mezinárodní politické a hospodářské organizace ve světě.  
      Integrační procesy v Evropě. 
  b/ Ruská federace - geografická charakteristika. 
 

19. a/ SES – obyvatelstvo světa a jeho struktura. 
  b/ Indický subkontinent - geografická charakteristika. 
 

20. a/ SES – přirozený a územní pohyb obyvatelstva, demografický vývoj. 
  b/ Střední Evropa - geografická charakteristika SRN, Polska, Slovenska   
      a Maďarska 
 

21. a/ SES – rozmístění obyvatelstva na Zemi, faktory rozmístění. 
  b/ Latinská Amerika - geografická charakteristika. 
 

22. a/ Geografie sídel, lokalizační faktory, jádrové a periferní oblasti 
  b/ Česká republika – mezinárodní vztahy, zahraniční obchod, rozvoj a  
      perspektivy služeb. 
 

23. a/ SES – světové hospodářství, jeho členění, vývoj, státy světa podle   
      stupně rozvoje. 
  b/ Česká republika – jihomoravský region, geografická charakteristika. 
 

24. a/ SES – primární sektor (zemědělství, lesní hospodářství a rybolov). 
  b/ Východní a centrální Asie (Čína, Mongolsko, KLDR) - geografická  
       charakteristika. 
 

25. a/  Surovinové zdroje Země, význam a rozmístění 
  b/ Jihovýchodní Evropa - geografická charakteristika. 
 

26. a/ SES – sekundární sektor světového hospodářství, zpracovatelský    
      průmysl a jeho význam. 
  b/ Západní Evropa (Francie a země Beneluxu) - geografická  
     charakteristika. 
 

27. a/ SES – obslužná sféra, její funkce a složky. 
  b/ Alpské země - geografická charakteristika. 
 

28. a/ SES – světový dopravní systém. 
  b/ Japonsko, státy JV Asie, asijští tygři - geografická charakteristika. 
 

29. a/ SES – světový cestovní ruch, charakteristika, perspektivy. 
  b/ Austrálie a Oceánie, polární oblasti - geografická charakteristika. 
 

30. a/ Základy politické geografie – stát a státní řízení, základní klasifikace  
      států. 
  b/ Angloamerika - geografická charakteristika. 

 


