
Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: osmý 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- určí geografickou polohu České 
republiky  
- vyhodnotí geografickou polohu 
České republiky podle různých 
kritérií 
- porovná rozlohu České republiky 
s rozlohou vybraných států světa a s 
rozlohou sousedních států 
- popíše s pomocí obecně 

zeměpisných a tematických map 
vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledá 
horopisné celky, charakterizuje 
podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a 
živočišstvo 

- zhodnotí stav životního prostředí 
- rozliší velkoplošná a maloplošná 

chráněná území České republiky, 
uvádí jejich příklady 

 
- vyhledá, popíše a zdůvodňuje na 
mapách největší a  nejmenší 
soustředění obyvatelstva v České  
republice 
- vyhledá na mapách největší a 
nejvýznamnější sídla v České 
republice a určí jejich lokalizační  

absolutní geografická poloha (poloha 
v zeměpisné síti), relativní 
geografická poloha, rozloha, 
členitost povrchu a přírodní poměry 
České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

- rozmístění obyvatelstva a sídelní 
poměry České republiky 

 
 
 

EV – ochrana přírody a 
kulturních památek (lidské 
aktivity a problémy životního 
prostředí), naše obec (vztah 
člověka k prostředí) 

EGS – naše vlast a Evropa 
(objevujeme Evropu a svět), naši 
sousedé v Evropě (Evropa a svět 
nás zajímá) 
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Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

faktory 
- srovnává ukazatele o lidnatosti, 
rozmístění, pohybu a struktuře 
obyvatelstva České republiky se 
sousedními státy 
- vyhodnocuje a pokouší se o 

prognózu dalšího vývoje 
- rozlišuje a porovnává předpoklady, 
rozmístění a perspektivu 
hospodářských činností v České  
republice  
- hospodářství České republiky 

charakterizuje po jednotlivých 
oblastech: průmysl, zemědělství, 
doprava a spoje, služby, cestovní 
ruch, zahraniční obchod 

 
- pojmenuje významné mezinárodní 
organizace, jejichž členem je Česká 
republika a zhodnotí jejich zaměření 
- rozlišuje základní správní kategorie 
v územním členění České republiky 
 
- lokalizuje na mapách jednotlivé 
regiony  
a administrativní celky v České 

 
 
 
 
  
-rozmístění hospodářských činností  
České republiky 

 

 

 

 

 

-členství České republiky  
v mezinárodních organizacích 

 

-regiony České republiky 
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Přesahy, vazby, rozšiřující 
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republice 
- srovnává jednotlivé regiony České 
republiky podle vybraných kritérií - 
přírodní podmínky, hospodářství, 
zvláštnosti, kulturní zajímavosti  
jednotlivých regionů a porovnává 
jejich hospodářskou funkci a 
vyspělost 
 
- zjistí historii, statistické údaje 
vztahující se k obci 
- popíše a posoudí regionální 
zvláštnosti, typické znaky přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury 
místního regionu a jejich možné 
perspektivy 
- pracuje aktivně s turistickou mapou 
místního regionu 
 
- zopakuje si probírané učivo, 
systematicky si utřídí poznatky a 
vytvoří si celkový náhled na 
geografické učivo 
 
 

 

 

 
 
 
 
-místní region České republiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-opakování 
 
 

 


