
2. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a pr ůřezová 

témata

OV - zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na 
Zemi, geografické, demografické a hospodářské aspekty 
působící na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost 
obyvatelstva
- ŠV - zdůvodní příčiny a důsledky nerovnoměrného 
rozmístění obyvatelstva
- používá s porozuměním zákl. pojmy: přirozená měna obyv., 
přirozený přírůstek, přirozený úbytek, porodnost, plánované 
rodičovství, kojenecká úmrtnost, migrace, struktura obyvatel, 
demografická revoluce, věková pyramida, střední délka života,  
gramotnost obyvatelstva, ekonomická aktivita, zaměstnanost, 
hustota zalidnění

Obyvatelstvo
- základní geografické, demografické a hospodářské 
charakteristiky
- přirozená měna obyvatelstva, přirozený  přírůstek,  
přirozený úbytek, porodnost, úmrtnost
- mechanická měna obyvatelstva - migrace
- demografická revoluce, věková pyramida, střední 
délka života

DEJ, OSZ
EGS 1,2
MKV 1,2

OV - analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, náboženská, 
kulturní a politická specifika s ohledem na způsob života a 
životní úroveň v kulturních regionech světa

OV - rozliší a porovnává státy světa a jejich mezinárodní 
integrační uskupení a organizace podle kritérií vzájemné 
podobnosti a odlišnosti

Kulturní a politické prost ředí
- struktura obyvatelstva
- rasa, národ, etnikum, jazyk, jazykové skupiny
- náboženství,kolonialismus, integrace, stát
- hlavní světová ohniska napětí
- státní zřízení, monarchie, republika, diktatura, 

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Školní vzd ělávací program (ŠVP) pro vyšší stupe ň osmiletého studia a čtyřleté studium 

Vyučovací p ředmět - Geografie
Vzdělávací obor - Člověk a příroda

Sociální prost ředí

EGS 1,2,3
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OV - lokalizuje na politické mapě světa hlavní aktuální 
geopolitické problémy a změny s přihlédnutím k historickému 
vývoji
ŠV - použije s porozuměním základní pojmy: rasa, národ, 
etnikum, jazyk, jazykové skupiny, náboženství, kolonialismus, 
stát, státní zřízení, monarchie, republika, diktatura, 
demokracie
- lokalizuje hlavní ohniska napětí ve světě
- rozliší různé formy státu a uvede konkrétní příklady
- určí funkce hlavních světových politických organizací

OV - identifikuje obecné základní geografické znaky a funkce 
sídel a aktuální tendence ve vývoji osídlení
ŠV - použije s porozuměním základní pojmy:geografická 
poloha, urbanizace, suburbanizace, aglomerace, konurbace, 
megalopolis
-  rozliší funkční zóny sídla a jejich vývoj
- zdůvodní příčiny vzniku a rozvoje sídel (osídlení v 
konkrétním regionu)
- lokalizuje významná centra jednotlivých makroregionů

Sídla a osídlení
- sídelní struktura a její vývoj,sídlo, obec, město, jejich 
funkce
- geografická poloha, urbanizace, suburbanizace, 
konurbace,megalopolis

EGS 3,4

OV - zhodnotí na příkladech světové hospodářství jako 
otevřený dynamický systém s určitými složkami, strukturou a 
funkcemi a zohlední faktory územního rozmístění 
hospodářských aktivit, vymezí jádrové a periferní oblasti světa
 ŠV - zhodnotí pozitivní a negativní znaky 
jádrových(periferních)oblastí
- lokalizuje hlavní jádrové oblasti

Socioekonomická sféra
- sociálněgeografické systémy
- geografické aspekty bohatství a chudoby
- jádro, periferie, vyspělá země, zaostalá, Jih, Sever
- globalizace

EGS 2, 4

- státní zřízení, monarchie, republika, diktatura, 
demokracie
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OV - zhodnotí nerovnoměrné rozmístění, objem a distribuci 
světových surovinových a energetických zdrojů

ŠV - použije s porozuměním základní pojmy: neolitická 
revoluce, průmyslová revoluce, sektorová a odvětvová 
struktura, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, 
lokalizační faktory, územní dělba práce, privatizace, 
transformace, restrukturalizace ekonomiky, tržní a centrálně 
plánovaná ekonomika, hrubý domácí produkt
- vyjmenuje znaky extenzivního a intenzivníoh způsobu 
hospodaření
- určí funkce hlavních světových hospodářských organizací 
(OPEC, ASEAN)
- určí lokalizační faktory ekonomických aktivit hospodářství
- zhodnotí bilanci světových surovinových a energetických 
zdrojů
- zhodnotí negativní vlivy jednotlivých odvětví na životní 
prostředí

Světové hospodá řství
- sektorová struktura(primér, sekundér, terciér, kvartér a 
jejich členění na odvětví)
- hrubý domácí produkkt
- lokalizační faktory 
- obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje
- územní dělba práce
- tržní a centrálně plánovaná ekonomika, produktivita 
práce

OSZ
MKV 1,2

OV - vyhledá na mapách hlavní světové oblasti cestovního 
ruchu, porovná jejich lokalizační faktory a potenciál

Cestovní ruch a služby
- typy a hlavní světové oblasti cestovního ruchu
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