
Zeměpis pro 7. ročník 

Výstupy Okruh Učivo 
Mezipředmětové 

vztahy 
poznámky 

 
Používá číselné a 
grafické měřítko 
mapy. 
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Měřítko mapy, práce s mapou M  

 
Určuje časová 
pásma. 

Pásmový čas, jeho využití při 
cestování, rozdíl od slunečního času 

F6  

 

Na mapě vyhledá 
jednotlivé světadíly 
a porovnává jejich 
polohu, rozlohu a 
pobřeží. 

3
. 

R
eg

io
n

y 
sv

ět
a 

Světadíly (poloha, rozloha, tvar 
pobřeží a jeho vliv na osídlení) 

  

  Polární oblasti   

 
Charakterizuje 
polární oblasti. 

Polární den/noc, klimadiagram, 
ledovec, tundra, permafrost 

F  

 
Identifikuje rozdíly 
mezi Antarktidou a 
Arktidou. 

Mořské proudy, led x ledovec, život 
v polárních oblastech 

  

 

Zhodnotí vliv 
člověka na polární 
oblasti a možnosti 
jejího využití. 

Tání ledovců, znečištění oceánů, 
těžba nerostných surovin 

GV  

  Austrálie, Nový Zéland, Oceánie   

 

Popíše objevení a 
kolonizaci Austrálie 
a její vliv na 
současnou podobu 
Austrálie. 

Kolonizace, původní obyvatelé, 
migrace 

D, Aj  

 

Identifikuje vliv 
přírodního 
prostředí na život a 
hospodářství 
v Austrálii. 

Přírodní podmínky, rozmístění 
obyvatel, hospodářství  

Aj  

 

Vysvětlí propojení 
Austrálie s dalšími 
regiony světa a 
význam Austrálie 
v regionu. 

Mezinárodní obchod, Oceánie, Nový 
Zéland  

Aj  

  Afrika   

 
S pomocí mapy 
popíše přírodní 
podmínky Afriky. 

Poloha, povrch, klima, vegetace, 
členitost pobřeží, vodstvo 

Př  

 

Vysvětlí vliv 
přírodních 
podmínek na život 
lidí a hospodářství 
v Africe. 

Desertifikace, kácení pralesů, 
hladomor, nemoci, chudoba, válečné 
konflikty 

GV  



 
Vysvětlí příčiny a 
důsledky 
kolonizace Afriky. 

Kolonizace, dekolonizace   

 

Na konkrétních 
příkladech porovná 
bohaté a chudé 
oblasti Afriky. 

Bohatství, chudoba, kmeny, 
náboženství, korupce, demokracie 

VkO  

 
Porovná život 
obyvatel Afriky 
s životem v Evropě. 

Porovnání získaných informací o 
Africe s životem v Evropě (Česku) 

  

  Amerika   

 
S pomocí mapy 
popíše přírodní 
podmínky Ameriky. 

Poloha, členitost pobřeží, povrch, 
klima, vegetace, vodstvo 

  

 
Porovná přírodní 
podmínky Severní 
a Jižní Ameriky. 

Rozdělení Ameriky, porovnání 
podmínek 

  

 

Vysvětlí příčiny 
a důsledky 
kolonizace 
Ameriky. 

Kolonizace, indiáni D  

 

Identifikuje shodné 
znaky a rozdíly 
mezi USA 
a Kanadou. 

USA, Kanada – přírodní podmínky, 
obyvatelstvo, státní zřízení, 
hospodářství 

Aj  

 

Identifikuje 
socioekonomické 
rozdíly mezi 
Anglosaskou 
Amerikou 
a Latinskou 
Amerikou. 

Demokracie, kvalita života, 
bezpečnost, náboženství, orientace 
ekonomiky, bohatství 

Vko  

 

Vysvětlí příčiny 
a důsledky života 
ve slumech a 
prodeje drog 
v Latinské Americe. 

Slum, drogy, kriminalita, vzdělávání   

 

Porovnává život 
v jednotlivých 
částech Ameriky 
s životem v Africe 
a Evropě. 

Porovnávání jednotlivých regionů 
s pomocí map a dalších zdrojů 
informací 

  

 


