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ZÁŘÍ 

- politická geografie  - státy na Zemi, rozdělení států podle svrchovanosti, počtu obyvatel, 
státního území, tvaru a  průběhu státních hranic, správního členění, zřízení a formy vlády, 
politického systému a  politické moci, stupně rozvoje   

- mezinárodní organizace a další důležitá uskupení států a jejich vliv,  integrační procesy   
 
ŘÍJEN 

- světová ekonomika  - vymezení, kategorizace, aktuální stav a jeho trendy, ekonomické 
makroregiony versus zbytek světa  

- regionální geografie Evropy  - úvod, přírodní poměry, obyvatelstvo, jádrové a periferní 
oblasti, hospodářská úroveň států a  její trendy, problémové oblasti, rozdíly, historické i 
současné postavení Evropy ve světě  
 

LISTOPAD 
- jižní Evropa – vymezení, přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, postavení v rámci  

Evropy i světa, problémy, zajímavosti, charakteristika a srovnávání dílčích států   
- jihovýchodní Evropa – vymezení, přírodní poměry   

 
PROSINEC 

- jihovýchodní Evropa – obyvatelstvo, hospodářství, postavení v rámci Evropy i světa,  problémy, 
důvody nestability regionu, zajímavosti, charakteristika a srovnávání dílčích států 

- západní Evropa – vymezení, přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, postavení v rámci  
Evropy i světa, problémy, zajímavosti, charakteristika a srovnávání dílčích států   

 
LEDEN 

- západní Evropa - problémy, zajímavosti, charakteristika a srovnávání dílčích států   
- střední Evropa – vymezení, přírodní poměry, obyvatelstvo 

 
ÚNOR 

- střední Evropa – hospodářství, postavení v rámci  Evropy i světa, vliv a důsledky 
komunistického režimu, problémy, zajímavosti, charakteristika  a srovnávání dílčích států  

- severní Evropa – vymezení, přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, postavení v rámci 
Evropy i světa, problémy, zajímavosti,  charakteristika a srovnávání dílčích států 

 
BŘEZEN 

- východní Evropa – vymezení, přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, postavení v  rámci 
Evropy i světa, členství v SSSR a SNS a jeho důsledky, problémy, zajímavosti,  charakteristika a 
srovnávání dílčích stát 



- Rusko – poloha, srovnání evropské a asijské části, přírodní poměry, obyvatelstvo, 
hospodářství, zajímavosti, problémy, vliv a postavení ve světě, úpadek hegemona – jeho 
důvody a důsledky   

 
DUBEN 

- geografie cestovního ruchu – vymezení oboru, cestovní ruch v Evropě a České republice, 
praktické využití znalostí o CR   

- shrnutí učiva středoškolské geografie  
 
 

 

 


