
ZEMĚPIS  9.A,B
Každé téma si nejprve přečti v učebnici, opiš si výpisky a doplň do nich informace. Pošli opět ke 
kontrole na e-mail (státy podle spr. členění a podle st. zřízení pošli do 27. 3. a státy podle polit. 
moci do 3. 4. nebo všechno do 27. 3.)
!!!  Někteří ještě nesplnili úkol z 1. části – doplnit a poslat do 27. 3.

Učivo od 23. 3. do 3. 4. 2020
Státy podle správního členění     (učebnice str. 49-50)

• každý stát má své vnitřní (administrativní) uspořádání 
• nejnižší správní jednotka  = OBEC
• větší regiony (správní celky): okres, kraj, provincie, kanton, teritorium, vojvodství, stát, 

                                                 spolková země, ….

státy podle stupně samostatnosti správních celků
• stát unitární – jedna hlava státu, jedna vláda, jeden parlament

                    -  5 př. podle mapy v učebnici na str. 49
• stát federativní – složený z území (státy, spolkové země, provincie, …), každé území má 

                            svou vládu, parlament – jsou podřízeny nejvyšším státním orgánům
                         -  5 př.

Státy podle státního zřízení a formy vlády       (učebnice str. 51-53)
nejvyšší státní orgány

• hlava státu – prezident, monarcha

• vláda – výkonný státní orgán tvořený ministry

• parlament – zákonodárný orgán tvořený poslanci

formy vlády a státní zřízení

• monarchie – hlava státu je panovník (dědičný) – král, císař, …...
                  - 2 typy – konstituční monarchie – moc panovníka je omezena ústavou (zákony)
                                                                       - 5 př. podle mapy v učebnici str. 52)
                               -  absolutní monarchie – neomezená moc panovníka
                                                                    - 2 př.

• republika – hlava státu je prezident (volený občany nebo parlamentem)
                  - 5 př.

Státy podle politické moci         (učebnice str. 53-55)

• demokracie – svobodné vyjadřování názorů, povinnost dodržovat zákony, svobodná volba    
                       nejvyšších představitelů státu, více politických stran, ...
                    -  5 př. podle mapy v učebnici na str. 54

• diktatura – politická moc je v rukou jedné osoby nebo skupiny lidí (1 politická strana), 
                   občané nemohou svobodně projevit své názory, volby nejsou svobodné, …..
                -  5 př.

Otázky (opsat zezadu)
4. Rozdíl mezi federativním a unitárním státem.
5. Vyjmenuj nejvyšší státní orgány.
6. Vysvětli: republika, monarchie, typy monarchie, demokracie, diktatura.


