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Maturitní otázky ze zeměpisu 

 
1. Severní Evropa – charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a společenské, 

vysvětli pojem kryosféra Země, kryosféra v severní Evropě 

Vysvětli pojmy – antracit, kosa, stalaktit 

 

2. Střední Evropa – Slovensko, Polsko a Maďarsko   - charakterizuj danou oblast po 

stránce přírodní a společenské, krasové jevy v krajině, popiš a vysvětli - exogenní 

procesy 

Vysvětli pojmy  - albedo, anticyklona, fjord 

 

3. Alpské země - charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a společenské, globální 

      změny klimatu– objasněte příčiny, důsledky a možný způsob obrany proti těmto  

      jevům 

Vysvětli pojmy – spraš, žula,  atmosferická fronta 

 

4. Spolková republika Německo - charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a  

             společenské, ukázky využití moderních informačních technologií při cestování v  

             Německu 

             Vysvětli pojmy – Mistral, biosférická rezervace, splaz 

 

5. Velká Británie a Irsko - charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a společenské. 

Vyjmenujte hlavní vojenské a politické organizace světa. 

Vysvětli pojmy – kar, CHKO, batáty 

 

6. Francie a státy Beneluxu-  charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a 

společenské, jádrové oblasti a odvětvová struktura světového hospodářství, světová 

doprava 

            Vysvětli pojmy – atol, baobab, ozónosféra 

 

7. Jižní Evropa - charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a společenské, 

charakterizuj zoosféru Země, zejména příčiny její různorodosti 

            Vysvětli pojmy – ekliptika Země, duna, vrásy a příkrovy 

 

8. Balkánský poloostrov- charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a společenské, 

aktuální oblasti napětí ve světě, charakteristika a příčiny 

      Vysvětli pojmy – šelf, teplotní inverze, synoptická mapa 

  

9. Pobaltí, Bělorusko, Ukrajina a Moldávie – charakterizuj danou oblast po stránce 

přírodní a společenské, světová energetika – její zdroje a aktuální problémy 

            Vysvětli pojmy – kartogram, llanos, magma 

 

10. Rusko - charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a společenské, vysvětli pojem 

biosféra, vegetační pásy na území Ruska, pojem vegetační stupeň 

Vysvětli pojmy – intenzívní výroba, moréna, meandr 

 



11. Zakavkazsko a střední Asie, charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a 

společenské, astronomie a DPZ – charakterizuj uvedené obory, planeta Země 

Vysvětli pojmy – holocén, Inuité, komodita 

 

12. Arabský poloostrov a jihozápadní Asie, charakterizuj danou oblast po stránce přírodní 

a společenské, světová náboženství – charakteristika a geografické rozšíření 

            Vysvětli pojmy – laterizace,  Khmerové, atlas 

 

13. Přední Indie, charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a společenské, geografie 

obyvatelstva – demografie, základní demografické charakteristiky populace 

            Vysvětli pojmy – izobathy, kartodiagram, Corriolisova síla 

 

14. Zadní Indie a Filipíny - charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a společenské, 

světové zemědělství – druhy zemědělství v různých částech světa 

      Vysvětli pojmy – křída, maniok, meridián 

 

15. Čína, Japonsko a Korea - charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a 

společenské, urbanizace ve světě a v makroregionu východní Asie 

      Vysvětli pojmy – prérie, počasí, emigrace 

 

16. Austrálie a Oceánie - charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a společenské, 

světový oceán – oceánografie 

            Vysvětli pojmy – imigrace, etnikum, export 

 

17. Severní a Afrika a oblast Sahelu - charakterizuj část světadílu po stránce přírodní a  

             společenské, světové obyvatelstvo -  rasy a jazyky 

             Vysvětli pojmy – euroregion, extenzivní výroba, föhn 

 

18. Rovníková, západní, vysoká a jižní Afrika - charakterizuj část světadílu po stránce 

přírodní a společenské, globální problémy současného světa 

       Vysvětli pojmy – antisemitismus, Búrové, OPEC 

 

19. Severní Amerika -  přírodní sféra, Kanada, charakterizuj danou oblast po stránce 

přírodní a společenské, litosféra – charakteristika geosféry, stavba a procesy 

            Vysvětli pojmy – antipasát, freon, exosféra 

 

20. USA - charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a společenské, 

Geografie místního regionu (Frýdecko - Místecko a Moravskoslezské Beskydy) 

            Vysvětli pojmy – erg, imise, humus 

 

21. Střední Amerika a Karibská oblast - charakterizuj danou oblast po stránce přírodní a 

společenské, politická geografie – charakteristika oboru  

            Vysvětli pojmy – jura, izobary, recese 

 

22. Jižní Amerika - charakterizuj světadíl a jeho regiony po stránce přírodní a 

společenské, hydrosféra pevnin – charakteristika geosféry 

            Vysvětli pojmy – říční delta, polder, salinita 

 



23. Kraje ČR – Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Praha,- přírodní, hospodářská, 

dopravní a kulturní charakteristika uvedených krajů,  problematika znečištění ovzduší 

v krajích i obecně v ČR 

      Vysvětli pojmy – speleologie, tajga, aglomerace 

 

24. Kraje ČR – Zlínský kraj, Královehradecký kraj, Jihočeský kraj a Karlovarský kraj - 

přírodní, hospodářská, dopravní a kulturní charakteristika uvedených krajů, 

endogenní procesy - uveďte obecné příklady těchto procesů i konkrétní příklady ve 

vztahu k uvedeným krajům 

      Vysvětli pojmy – přísluní, tornádo, UNESCO 

 

25. Kraje ČR – Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj - přírodní, hospodářská, 

dopravní a kulturní charakteristika uvedených krajů, dopravní obslužnost v daných 

krajích, doprava v ČR  

      Vysvětli pojmy – vádí, artézská studně, tsunami 

 

26. Kraje ČR – Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj, Vysočina - 

přírodní, hospodářská, dopravní a kulturní charakteristika uvedených krajů, pedosféra 

– charakteristika geosféry, půdy v uvedených krajích i obecně ve světě 

            Vysvětli pojmy – trias, konurbace, federace 

 

27. Česká republika FG I. – povrch, geologie a geomorfologie, členění ČR na provincie a 

subprovincie, ochrana přírody v ČR – typy chráněných území, příklady 

            Vysvětli pojmy – azimut, Bantuové, cyklóna 

 

28. Česká republika FG II. – vodstvo a klima, meteorologie – charakteristika vědního 

oboru, stavba atmosféry 

      Vysvětli pojmy – datová hranice, kabotáž, izoterma  

 

29. Česká republika SEG -  obyvatelstvo ČR, jeho demografická charakteristika, 

etnografické oblasti, funkce sídel a střediskovost; územní vývoj státu a současné 

územní členění, Evropská unie – její instituce, fungování, problematika  evropská 

integrace v minulosti i aktuálně  

      Vysvětli pojmy – klima, megalopolis, kráter 

 

30. Polární oblasti světa – přírodní charakteristika oblasti, význam těchto oblastí pro naši 

společnost, kartografie – kartografická zobrazení, obsah mapy, druhy map 

      Vysvětli pojmy – čedič, příkopová propadlina, bríza 

 

 

 

Ve Frýdku – Místku dne 10. září 2021                              Mgr. Pavel Kváš 

                                                                                 Předseda předmětové komise zeměpisu 


