
Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: devátý 

274 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- pracuje aktivně s tematickými 
mapami obsahujícími informace o 
obyvatelstvu, sídlech a 
hospodářských činnostech 
v celosvětovém měřítku 
- zhodnotí vývoj počtu obyvatel na 
Zemi 
- objasní příčiny územních rozdílů 
v hustotě zalidnění na Zemi a vliv 
přírodních společenských faktorů na 
rozmístění obyvatel 
- rozlišuje a posuzuje předpoklady a 
lokalizační faktory sídel a 
hospodářských aktivit na konkrétních 
regionálních příkladech 
- popisuje rozmístění lidských ras, 

národů, jazyků, náboženství, 
lidských sídel, nejvýznamnějších 
aglomerací 

- určí a vyhledá hlavní oblasti 
světového hospodářství 
- porovnává a lokalizuje na mapách 
hlavní a vedlejší oblasti světového 
hospodářství 
- vymezí kritéria hodnocení vyspělosti 

státu  

společenské, sídelní a hospodářské 
poměry současného světa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
světové hospodářství 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- uvede, vyhledá a charakterizuje 
příklady států podle stupně rozvoje 
- rozlišuje dopravu podle funkce, 
charakteru komunikace a podle druhu 
dopravního prostředku 
- objasní výhody a nevýhody ve 
využívání jednotlivých druhů dopravy 
 
- rozlišuje mezi výrobními a 
nevýrobními službami  
- hodnotí a srovnává význam 
cestovního ruchu pro hospodářství 
jednotlivých zemí světa 
- rozlišuje základní typy cestovního 
ruchu 
- vymezí a lokalizuje v mapách hlavní 
světové oblasti cestovního ruchu 
 
- orientuje se na politické mapě světa 
- uvede aktuální počet států současné-

ho světa, vyhledá na politické mapě 
světa nově vzniklé státy 

- rozlišuje a porovnává státy světa 
podle zeměpisné polohy, počtu 
obyvatelstva, hlediska 
svrchovanosti, státního zřízení a 

 
 
doprava 
 
 
 
 
 
služby 
 
cestovní ruch 
 
 
 
 
 
 
 
státy světa, hlavní mezinárodní 
politické, bezpečnostní a 
hospodářské organizace a seskupení 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – naše vlast a Evropa 
(objevujeme Evropu a svět), naši 
sousedé v Evropě (Evropa a svět 
nás zajímá) 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

formy vlády, správního členění 
- uvádí příklady různé míry 

demokracie ve světě 
- lokalizuje aktuální příklady 

politických, národnostních a 
náboženských konfliktů ve světě 

- uvede příklady nejvýznamnějších 
politických, vojenských a 
hospodářských seskupení 
- vymezí globální problémy, hledá 
jejich příčiny, diskutuje o možných 
důsledcích a hledá řešení 
 
- rozlišuje vzhled, funkci a znaky 
přírodních a kulturních krajin, uvede 
konkrétní příklady  
- posuzuje působení přírodních 
krajinotvorných procesů a vzájemný 
vztah mezi přírodou a lidskou 
společností na krajinu a na životní 
prostředí 
- zhodnotí jak společenské a 

hospodářské vlivy lidské společnosti 
působí dlouhodobě v prostoru a 
v čase na krajinu a životní prostředí, 
uvede kladné a záporné příklady 

 

 

 

 

globální problémy současného světa 

 

krajina – prostředí, typy krajin, 

 

 

 

společenské a hospodářské vlivy na 
krajinu a na životní prostředí 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zhodnotí dodržování zásad ochrany 
přírody a životního prostředí na 
lokální i globální úrovni 

- navrhne možná řešení problematiky 
životního prostředí 
- provede prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů 
- porozumí pojmům ekologie, trvale 
udržitelný rozvoj 
 
- ovládá základy praktické topografie 
a orientace v terénu 
- využívá aktivně  mapy, atlasy, 
cestovní průvodce, pracuje 
s internetem a s dalšími materiály při 
vyhledávání informací  
- uplatňuje v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu ve volné přírodě v 
krajin ě, uplatňuje v modelových 
situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při mimořádných 
událostech  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
cvičení a pozorování v terénu místní 
krajiny, geografické exkurze – 
orientační body, jevy, pomůcky a 
přístroje; stanoviště, určování 
hlavních a vedlejších světových 
stran, pohyb podle mapy a azimutu, 
odhad vzdáleností a výšek objektů 
v terénu; jednoduché panoramatické 
náčrtky krajiny, situační plány, 
schematické náčrtky pochodové osy, 
hodnocení přírodních jevů a 
ukazatelů 
ochrana člověka při ohrožení 
zdraví a života – živelné pohromy, 
opatření, chování a jednání při 
nebezpečí  
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 
- zopakuje si probírané učivo, 
systematicky si utřídí poznatky a 
vytvoří si celkový náhled na 
geografické učivo 
 

 
opakování geografického učiva na 
základní škole 
 
 

 


