
ZEMĚPIS  9.A,B

Při práci používej vždy atlas světa (vlastní, půjčený ze školy, mapy na internetu) a učebnici.
Každé téma si nejprve přečti v učebnici, opiš si výpisky a doplň do nich informace.
Za některým tématem budeš mít otázky, které si vypracuj do sešitu z druhé strany (po návratu do 
školy a po procvičení z nich budeš přezkoušen/a).
Opsanou a doplněnou látku (pouze některou) mi pošleš ke kontrole na e-mail a já ji oznámkuji.
Nezapomeň, že máme slíbený test z cestovního ruchu, mezinárodního obchodu a dopravy (bude se 
psát hned první hodinu po návratu do školy). 
Sleduj webové stránky školy a elektronickou ŽK (zde budeš mít také pokyny a můj e-mail, kam 
budeš posílat úkoly ze zeměpisu – nebudeš-li si vědět rady, napiš mi na e-mail nebo do ŽK).

Učivo od 11. 3. do 20. 3. 2020

POLITICKÁ   MAPA   SVĚTA  (učebnice str. 39-41)
● samostatné (nezávislé) státy
● závislá území

samostatný stát = základní politická jednotka 
                          -  má území, obyvatelstvo, vládu, uzavírá mezinárodní smlouvy, vstupuje 
                             do mezinárodních organizací
                          -  př. ČR, Indie, Egypt, …...

závislé území = území, které je spravováno jiným státem
                       -  nemohou uzavírat mezinárodní smlouvy, vstoupit do mezinárodních organizací
                       -  cca 50 závislých území na světě, většinou bývalé kolonie
                       -  př. Grónsko (spravuje ho Dánsko), Bermudy (Velká Británie), ...

!!! Antarktida = otevřený světadíl, využití pro mírové účely a vědecký výzkum, nepatří žádnému 
státu

Státy podle polohy vzhledem k moři
• státy přímořské – 5. př.
• státy vnitrozemské -5 př.
• státy ostrovní – 5 př.

Státy podle rozlohy
• největší státy – 5 př.
• nejmenší stát – 1 př.

Státy podle počtu obyvatel
• nejlidnatější státy světa -5 př.

Státní hranice
• přírodní (řeka, hory, pobřeží) – 2 př.
• umělé (podle smlouvy, dohody, podle poledníků, rovnoběžek, …) - 2 př.



Otázky (opsat zezadu do sešitu)
1. Vysvětli rozdíl mezi samostatným státem a závislým územím.
2. Vyjmenuj největší, nejmenší, nejlidnatější státy světa.
3. Typy státních hranic + příklady.

Na e-mail poslat: opsané výpisky a doplněné příklady (státy podle polohy, rozlohy, počtu 
obyvatel, státní hranice. BUDE OZNÁMKOVÁNO!


