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S e z n a m  t é m a t  k  ú s t n í  m a t u r i t n í  z k o u š c e   
z e  Z E M Ě P I S U  

E k o n o m i c k é  l y c e u m  
1. a) Geografie, její předmět a funkce 

b) Britské ostrovy 

2. a) Země jako vesmírné těleso 

b) Francie 

3. a) Zobrazování Země na mapách 

b) Německo 

4. a) Utváření reliéfu Země 

b) Země Beneluxu 

5. a) Klima a jeho charakteristiky 

b) Země Pyrenejského poloostrova 

6. a) Vodstvo na Zemi 

b) Itálie a Řecko 

7. a) Půdy na Zemi 

b) Státy severní Evropy 

8. a) Přírodní oblasti Země 

b) Alpské země 

9. a) Krajina a životní prostředí 

b) Země středovýchodní Evropy 

10. a) Přírodní a civilizační rizika 

b) Státy Balkánského poloostrova 

11. a) Charakteristika demografického vývoje 

b) Státy východní Evropy 

12. a) Rozmístění obyvatelstva a sídel na Zemi 

b) Rusko 

13. a) Územní pohyb obyvatelstva 

b) Státy střední Asie a Zakavkazska 

 

14. a) Jazyková a náboženská rozmanitost 

b) Státy jihozápadní Asie 

15. a) Světové zemědělství 

b) Indický subkontinent 

16. a) Surovinové zdroje, jejich význam a rozmístění 

b) Čína 

17. a) Zpracovatelský průmysl a jeho úloha ve světové ekonomice 
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b) Japonsko 

18. a) Obslužná sféra, její funkce a složky 

b) Státy jihovýchodní Asie 

19. a) Formování politické mapy současného světa 

b) Nově industrializované země Asie 

20. a) Státy světa podle stupně rozvoje 

b) Státy Perského zálivu 

21. a) Hlavní mezinárodní politické a hospodářské organizace 

b) USA 

22. a) Krizové oblasti světa 

b) Kanada 

23. a) Evropská unie 

b) Státy Střední Amerik 

24. a) Přírodní podmínky České republiky 

b) Laplatské a amazonské státy  

25. a) Obyvatelstvo a sídla České republiky 

b) Andské státy 

26. a) Ekonomika České republiky 

b) Islámská Afrika 

27. a) Úloha průmyslu v české ekonomice 

b) Černá Afrika 

28. a) Úloha zemědělství v české ekonomice 

b) Jižní Afrika 

29. a) Dopravní systémy České republiky 

b) Austrálie a Oceánie 

30. a) Terciální sféra České republiky 

b) Polární oblasti 

Součástí maturitní zkoušky je i lokalizace geografických místopisných názvů na mapě světa. 

 

Témata sestavil Mgr. Tomáš Růžička pro školní rok 2020/21. 

Projednáno a schváleno v předmětové komisi společenskovědních předmětů dne: 31. 8. 2021 
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