
Zeměpis IX. třída 

 

Milé žákyně, milí žáci, 

v minulých dnech jsme kontrolovali úkoly, které jste doma vypracovávali. Vybraná cvičení        

a příklady vyučující opravili, případně ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou.  

 

Po kontrole jsme pro 2. stupeň sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání, která 

platí od 7. zadání: 

 

Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro vás vyučující chystají, budou pěkně 

esteticky zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, 

popřípadě příklady, obrázky (nebudete vkládat do sešitu e-mailové adresy 

vyučujících, kontakty na školu nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny 

vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím školním roce 

s nimi budete pracovat a využívat je při vysvětlování, doplňování a prohlubování daného učiva. 

Proto je potřeba, aby zápisy byly pečlivě zpracované.  

 

Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené              

3 kontrolní otázky. Odpovědi napíšete čitelně rukou do sešitu v závěru každého zápisu. 

 

Ať se vám daří! 

                                      Těšíme se na shledání ve škole 

                          Vedení ZŠ Zborovice 

 

 

 

 

 

 

1. Přečíst učivo v učebnici str. 66-68 

2.  Zápis do sešitu: 

 



Světové hospodářství 

Světové hospodářství dělíme na 3 sféry: 

1. primární – zemědělství, lesní a vodní hospodářství 

2. sekundární – průmysl, stavebnictví, doprava 

3. terciérní – služby, zahraniční obchod, školství, věda a výzkum, cestovní 

ruch… 

O podílu na hospodářství státu rozhoduje zejména vyspělost státu. Čím je stát 

vyspělejší, tím větší podíl má terciérní sféra. V nejzaostalejších zemích                    

má nejvyšší podíl primární sféra – zemědělství. 

 

Zemědělství 

I přesto, že podíl zemědělství ve světovém hospodářství klesá, má stále 

nezastupitelnou úlohu, protože zajišťuje obživu obyvatelstva, obživu 

hospodářských zvířat a suroviny pro průmysl. Rozmístění zemědělské výroby 

ovlivňují faktory přírodní a socioekonomické: 

 přírodní – podnebí, nadmořská výška, reliéf, kvalita půdy 

 socioekonomické – ekonomická vyspělost státu, pracovní síla, stupeň 

mechanizace… 

Dělení zemědělství: 

1. rostlinná výroba (2/3) 

2. živočišná výroba (1/3), ve vyspělých státech převládá 

 

Z celkové plochy souše pokrývají v současné době asi 1/3 lesy, 1/3 ostatní plochy 

(zastavěné plochy, vodní plochy…) a 1/3 orná půda. 

 

Se zvyšujícím se počtem obyvatel se zvyšují i nároky na ornou půdu, je potřeba 

větší množství potravin. Proto dochází k rozšiřování zemědělské půdy např. 

vysoušením (Nizozemsko), kácením (prales Brazílie) nebo ve vyspělých státech 

k intenzivnějšímu využití (lepší technologie). 

! Zjisti a zapiš, co je to ZPF (učebnice shrnutí str. 71) 

 



internetová příprava a procvičení:  

www.skolasnadhledem.cz 

https://www.umimefakta.cz/zemepis 

http://www.testpark.cz/testy/zemepis 

http://www.edu.ceskatelevize.cz 

 

Kontrolní otázky: 

1. Na kolik sfér dělíme světové hospodářství? 

2. Která sféra má nejvyšší podíl v nejzaostalejších zemích? 

3. Kolik plochy souše pokrývají v současné době lesy? 

 

           

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimefakta.cz/zemepis
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