
ZEMĚPIS 9.A,B,C (16.3. – 27.3.2020) 

Zopakovat si probranou látku za posledních čtrnáct dní. 

Přepsat následující text jako poznámky do sešitu a některé údaje doplnit. 

POLITICKÁ MAPA SOUČASNÉHO SVĚTA 

Vývoj politické mapy světa: 

1) období kolonizace – začíná velkými zámořskými objevnými cestami a 

vrcholí v závěru 19. století. 

2) období dekolonizace: 

 a) po 1. světové válce (změny v Evropě – rozpad Rakouska-Uherska) 

 b) po 2. světové válce (postupný zánik kolonií v Asii a v Africe) 

 c) na počátku 90. let (po pádu komunismu ČR a SR) 

 

ROZDĚLENÍ STÁTŮ 

1_POLOHA 

Druhy určování polohy států: 

Geografická – zeměpisné souřadnice, poloha vůči jiným státům, poloha na 

kontinentu apod. 

Poloha podle polohy vůči moři:  přímořské  

      ostrovní a souostrovní 

      vnitrozemské 

Z hlediska hospodářství: dopravní tahy, zdroje surovin 

 

 

 

 



ÚKOL 

Zapsat do sešitu normálně za poznámky. Podle atlasu zjisti 5 příkladů států (vytvoř si 

tabulku do sešitu podle vzoru a doplň ji): 

přímořské ostrovní a souostrovní vnitrozemské 

   
   

   
   

   

 

2_LIDNATOST – počet obyvatel země 

V 10 nejlidnatějších státech žije více než 50% celé lidské populace. 

Celosvětový průměr na 1 stát je 37 mil. obyvatel (ČR = 10,6 mil. obyv.). 

 

3_ROZLOHA 

V rozloze a lidnatosti jsou na politické mapě obrovské rozdíly: 

 

Státem s největší rozlohou je RUSKO, nejmenším státem je Vatikán. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_rozlohy 

10 největších států světa tvoří 50% souše. 13 států má více než 2 mil. km2. 

Rozloha ČR je 78 866 km2 (115. místo na světě). 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_rozlohy


4_SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ 

Podle správního členění dělíme státy na: jednotné (unitární) 

složené (federativní, spolkové) 

Státy jednotné (unitární) - např. ČR 

Těchto států je většina, mají jednu vládu, jeden parlament, jednu ústavu. 

Státy složené (federativní, spolkové) – např. Rakousko 

Mají vedle společných nejvyšších orgánů státní moci s rozhodujícími 

pravomocemi i menší územní celky s vlastními mocenskými orgány a s 

vymezenými pravomocemi – nazývají se státy, země, republiky, provincie. 

 

ÚKOL 

Práce s internetem. Ve kterém státě najdeme tato území: Tasmánie, Ohio, Yucatán, 

Bádensko-Württembersko, Alberta, Tyrolsko, Bahia. Zapsat do sešitu normálně 

za poznámky. 

území stát 

Tasmánie  

Ohio  

Yucatán  

Bádensko-Württembersko  

Alberta  

Tyrolsko  

Bahia  

 

 

 

 

 

 


