
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, 
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Maturitní témata ústní zkoušky profilové části :   

GEOGRAFIE ZEMÍ SVĚTA 
 

Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 
 

Školní rok: 2017/2018 

 

1. Obyvatelstvo světa 

    Znaky a pohyby obyvatelstva, obyvatelstvo České republiky. 

 

2. Sídla světa 

    Dělení a funkce sídel světa, sídelní struktury České republiky.  

 

3. Severní Amerika – Kanada a USA 
    Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

    Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

4. Latinská Amerika  

    Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

    Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

5. Afrika 

    Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

    Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

6. Jihozápadní Asie – Turecko, Izrael, arabský svět 

    Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

    Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

7. Jižní a Jihovýchodní Asie – Indie, asijští tygři 

    Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

    Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

8. Východní Asie – Čína, Japonsko, Korejský poloostrov  

    Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

    Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

9. Rusko a státy střední Asie 

    Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

    Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

10. Austrálie a Oceánie 

     Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

     Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

11. Polární oblasti – Antarktida, Arktida 

     Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

     Specifika oblasti a cestovní ruch. 

 

12. Jižní Evropa - Itálie, Vatikán, San Marino, Malta Řecko  

      Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

      Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 



      

13. Jihozápadní Evropa - Španělsko, Portugalsko, Monako, Andorra 

      Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

      Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

14. Západní Evropa – Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko 

      Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

      Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

15. Německy mluvící země Evropy – Německo, Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko 

      Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

      Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

16. Státy bývalé SFRJ 

      Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

      Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

17. Jihovýchodní Evropa - Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Moldavsko 

      Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

      Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

18. Východní Evropa - Estonsko, Lotyšsko, Litva, Ukrajina, Bělorusko 

      Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

      Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

19. Severní Evropa – Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko 

      Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

      Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

20. Severozápadní Evropa - Velká Británie, Irsko, Island 

      Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

      Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

21. Střední Evropa - Slovensko, Polsko, Maďarsko 

      Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

      Specifika jednotlivých států a cestovní ruch. 

 

22. Česká republika – poloha a rozloha, tvar, hranice, historie, politická geografie 

 

23. Česká republika – hospodářství 

      Zemědělství – rostlinná a živočišná výroba. 

      Průmysl - hlavní průmyslové oblasti, firmy a výrobky. 

      Dopravní sítě. 

 

24. Česká republika – hydrosféra 

      Vody stojaté, vody tekoucí a vody podpovrchové.  

 

25. Česká republika – biosféra a ochrana přírody 

      Flóra a fauna, ochrana přírody a chráněná území, lesnictví, ekologické prvky prostředí. 

 

26. Česká republika – atmosféra 

      Počasí a podnebí, klimatické specifikace a extrémy. Vliv na životní prostředí.  

 

27. České republika – geomorfologie, geologie a pedosféra 

      Geomorfologické členění a typy krajin, přírodní zdroje. 

      Půdy typické pro jednotlivé oblasti.           



 

28. Cestovní ruch České republiky – putování za historií i současností 

      Památky UNESCO, hrady a zámky, církevní objekty, poutní místa, památkové rezervace,  

      skanzeny, archeologické památky, místa slavných bitev, technická díla. 

          

29. Cestovní ruch České republiky – putování za zábavou i poučením 

      Lázeňství, gastronomie, muzea a galerie, místa slavných rodáků, kulturní a sportovní akce,  

      specifika a oblasti folklóru, ZOO a botanické zahrady, přírodní atraktivity.  

 

30. Česká republika – Ústecký kraj 

      Zhodnocení z hlediska fyzické a socioekonomické geografie. 

      Specifika a cestovní ruch. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 13. 9. 2017 

 

 

                 ……………....……………                                                  ..……………....………… 

Zpracoval: RNDr. Mgr. Dušan Erban                                                      Mgr. Pavel Caitaml                                                                                                                                       

                                                                                                                        ředitel školy   

 

 

 


