
5.3.1. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie)  -  ročník: TERCIE

Kódy Dle RVP Školní (ro čníkové)
S

po
le
č
en

sk
é 

a 
ho

sp
od

á
ř
sk

é 
pr

os
t
ř
ed

í

Společenské, sídelní a 
hospodářské poměry současného 
světa

V-SHP-01
V-SHP-02
V-SHP-03
V-SHP-04

Posoudí na přiměřené 
úrovni prostorovou 
organizaci světové 
populace, její rozložení, 
strukturu, růst, pohyby a 
dynamiku růstu a 
pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech 
mozaiku multikulturního 
světa
Posoudí, jak přírodní 
podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, 
pojmenuje obecné 
základní geografické 
znaky sídel
Zhodnotí přiměřeně 
strukturu, složky a 
funkce světového 
hospodářství, lokalizuje 
na mapách hlavní 
světové surovinové a 
energetické zdroje
Porovnává předpoklady 
a hlavní faktory pro 
územní rozmístění 
hospodářských aktivit

● pracuje aktivně s tématickými 
mapami obsahujícími 
informace o obyvatelstvu, 
sídlech a hospodářských 
činnostech v celosvětovém 
měřítku
●rozlišuje a posuzuje 
předpoklady a lokalizační 
faktory sídel a hospodářských 
aktivit na konkrétních 
regionálních příkladech
●orientuje se v počtu a 
rozmístění lidí na Zemi, 
vyhodnocuje aktuální 
demografické ukazatele
●popisuje rozmístění lidských 
ras, národů, jazyků, 
náboženství, lidských sídel, 
nejvýznamnějších aglomerací
●určí a vyhledá hlavní oblasti   
světového hospodářství
● porovnává a lokalizuje na 
mapách hlavní (jádrové) a 
vedlejší (periferní) oblasti 
světového hospodářství

MKV-01
OSV-10
VDO-04
MEV-03
EGS-03

KUČ-02
KUČ-03
KŘP-02
KKO-04
KKO-05
KSP-01
KOB-05

PT KTéma Učivo
Výstupy
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Státy světa V-SHP-06

Lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální 
geopolitické změny
a politické problémy v 
konkrétních světových 
regionech

Hlavní mezinárodní politické, 
bezpečnostní a hospodářské 
organizace a seskupení

V-SHP-05

Porovnává státy světa a 
zájmové integrace států 
světa na základě 
podobných a odlišných 
znaků

EGS-03

KUČ-02
KUČ-03
KŘP-02
KKO-04

Globální problémy současného 
světa

V-SHP-06

Lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální 
geopolitické změny
a politické problémy v 
konkrétních světových 
regionech

● vymezí globální problémy, 
hledá jejich příčiny, diskutuje o 
možných důsledcích a hledá 
řešení

EGS-03
EMV-03

KUČ-02
KUČ-03
KŘP-02
KKO-02
KKO-04
KKO-05
KSP-01
KOB-05

●orientuje se na politické mapě 
světa
●uvede aktuální počet států 
současného světa, vyhledá na 
politické mapě světa nově 
vzniklé státy
●rozlišuje a porovnává státy 
světa podle zeměpisné polohy, 
počtu obyvatelstva, hlediska 
svrchovanosti,
 státního zřízení a formy vlády, 
správního členění
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Typy krajin
V-ZIP-01
V-ZIP-02

Porovnává různé krajiny 
jako součást pevninské 
části krajinné sféry, 
rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické 
znaky a funkce krajin
Uvádí konkrétní příklady 
přírodních a kulturních 
krajinných složek a 
prvků, prostorové 
rozmístění hlavních 
ekosystémů (biomů)

● rozlišuje vzhled, funkci a 
znaky přírodních a kulturních 
krajin, uvede konkrétní příklady 

EMV-01

KUČ-02
KUČ-03
KUČ-04
KŘP-02
KKO-05
KOB-05

Společenské a hospodářské vlivy 
na krajinu a na životní prostředí

V-ZIP-03

Uvádí na vybraných 
příkladech závažné 
důsledky a rizika 
přírodních a 
společenských vlivů na 
životní prostředí

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

EMV-03

KUČ-02
KUČ-03
KŘP-02
KKO-01
KOB-05
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