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1. pololetí 
 

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POZN. 

Česká republika Hodnotí a porovnává 
polohu Česka. Rozlišuje a 
popisuje matematickou, 
fyzickogeografickou a 
socioekonomickou polohu 
Česka.  
 
Popisuje základní 
historické mezníky 
územního vývoje. 
 
Charakterizuje podnebné 
oblasti Česka v závislosti 
na reliéfu. Z této 
znalosti odvozuje příčiny 
rozdílů klimatu 
v jednotlivých regionech 
Česka. 
 
Na slepé mapě  
Identifikuje významné 
české řeky, popíše  
jejich tok ve vztahu  
k největším městům  
a horopisným celkům  
na jejich toku. 
Lokalizuje rybniční 
oblasti a významné 
přehradní nádrže Česka a 
uvede jaké funkce  
plní rybníky a jaké 
přehradní nádrže. 
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Klasifikuje sídla v Česku 
podle velikosti. 
Vysvětlí pojmy  
urbanizace,  
suburbanizace a jejich  
historické a  
hospodářské pozadí v  
Česku. 
 

  
Popíše vývoj českého  
hospodářství v průběhu  
20. století, vysvětlí  
pojmy znárodnění,  
restituce, privatizace. 
 
Rozlišuje základní 
kategorie územně-
správního členění Česka. 

 

Mezinárodní integrace a zahraniční 
vztahy ČR 

Uvede příklady účasti a 
působnosti Česka v 
mezinárodních a 
nadnárodních 
institucích, organizacích 
a integracích států, 
zhodnotí jejich 
zaměření a  význam. 

 

Regiony světa – Evropa; Asie Určí hranici mezi 
Evropou a Asií. Srovná 
Evropu s ostatními 
světadíly a vyvodí 
historické, náboženské, 
kulturní a sociální 
odlišnosti. 
 Podle mapy vyhodnotí 
členitost pobřeží, rozliší 
významné prvky pobřeží. 
Rozliší hlavní tvary 
povrchu, objasní vznik 
nejvyššího pohoří 
Evropy. 
Dokáže rozlišit základní 
podnebné oblasti. Zná 
příklady místních větrů. 
Vysvětlí co ovlivňuje 
počasí v Evropě během 
roku. Uvádí příklady 
využití vodních toků. 
Zná původ většiny jezer 
v Evropě. Dokáže 
odůvodnit výskyt 
přírodních krajin. Uvede  
typické zástupce fauny a 
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flóry. 
Vysvětlí současné 
rozmístění obyvatelstva, 
Na mapě umí vyhledat 
oblasti s největšími 
koncentracemi obyvatel 
a uvést důvody proč 
tomu tak je. Umí 
vysvětlit tvrzení, že 
„Evropa stárne“ a 
přitom jako důkazy 
použít některé 
demografické 
ukazatele celé Evropy, 
případně vybraných 
států. 
Rozlišuje jednotlivé 
směry v křesťanství. 
 
 Umí jmenovat hlavní 
orgány Evropské unie a 
jejich funkci. Ukázat na 
mapě členské státy. 
Dokáže formulovat 
základní principy 
sjednocování Evropy. 
Dokáže formulovat 
hlavní význam 
sjednocování Evropy. 
 
Formuluje základní 
geografické rysy 
regionu. Za pomoci map 
v atlase popíše přírodní 
podmínky, rozmístění 
obyvatelstva i zaměření 
hospodářství států v 
regionu. Ukáže na mapě 
a charakterizuje 
vybrané objekty. 
Přiměřeně hodnotí 
kulturní, společenské, 
politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti. 
Umí na mapě ukázat 
významné objekty a 
turistické cíle. 
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2. pololetí 
 

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POZN. 

Regiony světa 

Severní Amerika  
Rozlišuje přírodní a 
socioekonomické 
atributy jako kritéria 

 

Latinská Amerika  

Afrika  
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Austrálie, Oceánie, Polární oblasti, 
světový oceán 

pro vymezení a 
ohraničení jednotlivých 
makroregionů. 
 
Umí vyjmenovat, ukázat 
na mapě a porovnat 
základní prvky 
horizontální a vertikální 
členitosti, vodstva, 
klimatu a biomů daného 
makroregionu. 
 
Hodnotí polohu a 
členění makroregionu z 
hlediska 
fyzickogeografického, 
socioekonomického, 
politického a 
náboženského. 
 
Pomocí geografické 
terminologie popíše na 
příkladu vybraných 
modelových států 
specifické znaky daných 
regionů.  
 
Zhodnotí hospodářskou 
vyspělost makroregionu, 
lokalizuje hlavní 
surovinové a 
energetické zdroje. 
 
Srovná vzájemné 
postavená světových 
makroregionů a určí 
jejich rozvojová jádra a 
periferní oblasti. 
 
Na základě znalosti 
přírodních podmínek 
vysvětlí nerovnoměrné 
rozmístění obyvatelstva. 
 
Označí kolébky 
světových civilizací, 
uvede jejich přínos a 
zhodnotí jejich 
současné postavení.  
 
Uvede potenciální 
ohniska napětí ve světě 
a vysvětlí příčiny jejich 
nestability. 
 

Lokalizuje na mapě 
oceány, jejich okrajová 
moře. Posoudí obecný 
význam a hospodářské 
využití oceánů, stav a 

 



MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. 
TEMATICKÉ PLÁNY 

 

 
 


