
ZEMĚPIS  9.A,B – 3. část

Dnes si nejprve trochu zopakujeme. Ke státům Kanada a Saudská Arábie doplň:
a) hlavní město
b) poloha státu vzhledem k moři
c) správní členění
d) státní zřízení
e) politická moc

Úkol vypracuj do sešitu z druhé strany a řešení mi pošli na e-mail do 24. 4. Děkuji.

!!!  Někteří ještě nesplnili úkol z 1. a 2. části – prosím doplnit a poslat na e-mail do 17. 4.

           e-mail: zemepis-jizni@seznam.cz

Učivo do 24. 4.

Každé téma si nejprve přečti v učebnici, opiš si výpisky a doplň do nich informace. Doplněné 
informace u OSN ofoť a také pošli ke kontrole na e-mail do 24. 4.

MEZINÁRODNÍ  ORGANIZACE         (učebnice str. 56-58)
= seskupení států 

• důvod – politický, hospodářská spolupráce, zajištění bezpečnosti

OSN (Organizace spojených národů)
• vznik: 1945
• členy jsou téměř všechny státy světa
• cíl: zajištění bezpečnosti a míru, urovnání válečných konfliktů, pomoc chudým státům

      (zdravotnictví, potraviny, …), státům, které byly zasaženy přírodní katastrofou 
      (zemětřesení, ….)

• organizace OSN: UNESCO – vysvětli
                            UNICEF – vysvětli

EU (Evropská unie)
• hospodářsko-politické seskupení států
• vznik: 1993
• 27 členských států
• větší trh pro výrobky, volný průchod zboží a osob přes hranice, společná měna, sjednocení 

předpisů, nařízení, …
• finanční pomoc členským státům, společné řešení otázek bezpečnosti

NATO (Severoatlantická aliance)
• vojensko-politická organizace
• vznik: 1949
• cíl: zajištění bezpečnosti, zachování demokracie a míru



G7 
• seskupení sedmi průmyslově nejvyspělejších států světa
• USA, Kanada, Japonsko, Velká Británie, Itálie, Francie, Německo

OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu)

HOSPODÁŘSKÉ   POMĚRY   SOUČASNÉHO   SVĚTA

= stupeň ekonomického rozvoje států, zjišťuje se podle HDP

HDP = hrubý domácí produkt = hodnota veškeré produkce (výrobků i služeb) vytvořená v jednom 
                                                    státě za jeden rok a přepočítaná na jednoho obyvatele

1. státy vyspělé:      a) nejvyspělejší – státy G7
                            b) vypělé – ČR, Slovensko, Norsko, …....

      2.   rozvojové státy    a) s přírodními surovinami (např. ropa) – Saudská Arábie
                                         b) s převahou zemědělství – Indie
                                         c) zaostalé státy – Laos, Kambodža

Otázky (opsat zezadu):
7. Vysvětli (co to je, vznik, cíle): OSN, EU, NATO
8. Vysvětli: G7, HDP
9. Rozdělení států podle vyspělosti


