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Úvod

Geografie je u státní maturitní zkoušky volitelný
předmět.
Zkušební katalog k státní maturitní zkoušce z
geografie je základní zkušební dokument, který
názorně popisuje, co a jakým způsobem se bude u
státní maturitní zkoušky z tohoto předmětu vyžadovat
ve školním roce 2011/2012.
Zkušební katalog obsahuje všechny potřebné
informace a podrobné vysvětlivky o formě a obsahu
zkoušky. Zkušební katalog přesně vymezuje, co se od
žáků u maturitní zkoušky očekává.
Zkušební katalog vychází z vyučovacích osnov pro
výuku geografie v gymnáziu, platných čtyři roky.
Zkušební katalog obsahuje následující kapitoly:
1. Zkušební oblasti
2. Vzdělávací výsledky
3. Struktura zkoušky
4. Technické jednotlivosti zkoušky
5. Bodování
6. Příklady úloh s podrobným vysvětlením
7. Pokyny pro přípravu ke zkoušce
V první a druhé kapitole jsou obsaženy odpovědi na
otázku, co se zkouší.
V první kapitole jsou uvedeny zkušební oblasti, tj.
základní znalosti a dovednosti z tohoto předmětu,
které se v maturitní zkoušce prověřují.
V druhé kapitole je na konkrétním popisu toho, co má
žák umět, čemu má rozumět a co má dokázat udělat,
vysvětlen způsob, jakým se budou uvedené znalosti a
dovednosti prověřovat.
Třetí, čtvrtá a pátá kapitola odpovídají na otázku,
jak se zkouší. V nich se vysvětluje struktura a forma
zkoušky, druhy úloh, způsob vypracování a hodnocení
jednotlivých úloh a zkušebních celků.

Šestá kapitola obsahuje příklady všech typů úloh s
podrobným vysvětlením Sedmá kapitola odpovídá na
otázku, jak se na zkoušku připravit.

1. Zkušební oblasti
Zkouškou z geografie se prověřuje do jaké míry žáci
znají, tj. dovedou:
• určit a vysvětlit geografické skutečnosti a
generalizace
• používat geografické mapy, geografické statistické a
grafické metody.
Maturitní zkouška z geografie se proto skládá ze dvou
částí. V první části se zkoušejí geografické znalosti
a v druhé části se prověřují schopnosti jejich
aplikace.
Dosažená znalostní úroveň a schopnosti žáků se
prověřují v následujících zkušebních oblastech:
1. Obecná neboli fyzikální geografie
2. Sociální geografie
3. Regionální geografie světa
4. Geografie Chorvatska

2. Vzdělávací výsledky
V této kapitole jsou pro každou zkušební oblast
uvedeny vzdělávací výsledky, tj. konkrétní popis toho,
co žák musí umět, čemu musí rozumět a co musí umět
udělat, aby u zkoušky uspěl.

Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, čís. 1, Školske novine,
Záhřeb 1994.
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2.1. Obecná neboli fyzikální geografie



ZNALOSTI
• definovat a vysvětlit geografii jako vědecký obor, rozlišovat její
odvětví a disciplíny
• pojmenovat osobnosti zasloužilé o rozvoj geografie a porozumění
geografii spolu s přírodními a společenskými geografickými
procesy
• vysvětlit a použít základní pojmy týkající se orientace na
zeměpisné mapě a v prostoru
• definovat základní pojmy o vesmíru
• rozlišovat vesmírná tělesa
• popsat sluneční soustavu a vysvětlit polohu Země ve sluneční
soustavě
• popsat tvar Země a znát její rozměry
• propojit a vysvětlit důvody a následky pohybu Země
• rozlišovat a vyjmenovat různé kalendáře
• definovat různé kartografické pojmy
• rozlišovat a vysvětlit jevy na mapě
• rozlišovat druhy zeměpisných map
• definovat základní pojmy týkající se reliéfu
• analyzovat stavbu Země a soustavu litosféry
• pochopit souvislost mezi geologickými epochami a horotvornými
pochody a uvést příklady reliéfních celků z jednotlivých
geologických epoch vzniklých horotvornými pochody
• definovat endogenní procesy a vysvětlit jejich důvody a následky
• pochopit souvislost mezi působením exogenních sil a vznikem
různých typů reliéfu
• znát klimatické činitele a klimatické prvky a pochopit spojitost
mezi nimi
• klasifikovat podnebná pásma a typy podle Köppena a ukázat jejich
vliv na rostlinná společenství
• definovat základní pojmy týkající se světového moře a vod na souši
• znát vlastnosti a pohyby mořské vody
• rozlišovat vody na souši a umět je charakterizovat
• klasifikovat půdní typy a pochopit , jak souvisejí s
bioklimatologickými procesy
• vysvětlit vliv přírodních a zeměpisných činitelů na hospodářský
vývoj, ekonomickou strukturu, složení obyvatelstva a hustotu
zalidnění
• identifikovat přírodní a společenské souvislosti území a umístit je
do prostoru
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APLIKACE ZNALOSTÍ
• pochopit a rozlišovat jevy na mapě a různé druhy
zeměpisných map
• vypočítat rozdíly v časových pásmech
• umět používat měřítko
• vysvětlit a použít základní pojmy související s
orientací v zeměpisné mapě a v prostoru
• na skicách a fotografiích pojmenovat typy reliéfu
• označit na výkresu vnitřní stavbu Země a
pojmenovat jednotlivé části
• na skicách a fotografiích pojmenovat a analyzovat
základní endogenní a exogenní procesy a formy
• označit nebo určit na mapě jednotlivé typy a formy
reliéfu a typy podnebí
• pojmenovat na mapě oceány, nejdůležitější moře,
mořské proudy, mořské úžiny a průplavy, řeky a
jezery
• podle daných údajů vypočítat klimatické hodnoty,
analyzovat diagramy, grafy a kartogramy,
například klimatické diagramy a synoptické mapy
• identifikovat přírodní a společenské souvislosti
území a umístit je do prostoru a na zeměpisnou
mapu

10.3.2012 11:08:37



2.2. Sociální geografie
ZNALOSTI
• definovat základní demogeografické pojmy
• analyzovat změnu počtu obyvatel v prostoru a čase
• vysvětlit rozmístění obyvatelstva a hustotu zalidnění na zemi
• analyzovat ukazatele přirozeného a migračního pohybu
obyvatelstva
• rozlišovat typy migrací a všeobecného pohybu obyvatelstva
• vysvětlit teorii demografické přeměny a určit etapy a jejich části
na příkladech států
• rozlišovat demogeografické struktury a vysvětlit jejich
prostorové rozložení
• pochopit spojitost demografického a hospodářského vývoje (a
uvést příklady)
• rozlišovat typy a opatření populační politiky (a uvést příklady)
• rozlišovat typy sídel, měst a konglomerací a vysvětlit vliv
přírodních podmínek a společenského vývoje na formy a vývoj
sídel, změny rurální krajiny a vznik městských konglomerací
• definovat základní pojmy z ekonomické geografie
• vysvětlit činitele, které působí na rozvoj primární výroby
• rozlišovat typy a formy zemědělské výroby
• analyzovat strukturu, význam a prostorové rozvržení
zemědělské výroby, rybářství a lesnictví
• analyzovat strukturu a prostorové rozvržení dolů, zdrojů energie
a průmyslu
• vysvětlit vývoj a význam sekundární sféry a její charakteristiku
• porovnat stará a nová průmyslová odvětví a oblasti
• vysvětlit vývoj a význam terciární a kvartární sféry
• uvést způsoby dopravy a její odvětví a jejich význam
• analyzovat činitele vývoje turismu na příkladech hlavních
turistických oblastí a pojmenovat výrazné turistické znaky
• vysvětlit vývoj a směry světového obchodu
• vysvětlit vliv obyvatelstva a lidské činnosti na životní prostředí a
znát základní zásady pro ochranu životního prostředí
• vysvětlit vliv přírodních a sociálních činitelů na společenskoekonomický vývoj jednotlivých oblastí, států a světadílů
• identifikovat přírodní a společenské souvislosti území a umístit
je do prostoru
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APLIKACE ZNALOSTÍ
• na zeměpisné mapě analyzovat rozmístění obyvatelstva na
zemi
• určit činitele přirozeného, migračního a všeobecného
pohybu obyvatelstva a ukazatele jednotlivých
demogeografických struktur
• na zeměpisné mapě určit hlavní směry migrací na Zemi
• analyzovat diagramy, grafy a kartogramy, například graf
demografické přeměny, věkovou pyramidu a pyramidu
pohlaví, tématickou mapu jazykového složení obyvatelstva
atd.
• rozpoznat a pojmenovat na zeměpisné mapě příklady
států a oblastí, které jsou charakteristické určitými
demogeografickými strukturami a rozpoznat a
pojmenovat přirozený a migrační pohyb obyvatelstva
• rozpoznat a pojmenovat na zeměpisné mapě, na
fotografiích nebo výkresech různé typy sídel, rurální krajiny
, historického vývoje různých typů sídel a městských
konglomerací
• analyzovat prostorovou strukturu města
• rozpoznat nebo pojmenovat na zeměpisné mapě hlavní
formy zemědělské činnosti, prostorové členění zemědělské
činnosti, hlavní světové rybolovné oblasti, příklady států s
vyvinutou akvakulturou a hlavní světové oblasti s lesním
porostem
• rozpoznat nebo pojmenovat na zeměpisné mapě příklady
států a oblastí s významnými zdroji energie a nerostného
bohatství a rozpoznat a pojmenovat staré a nové
průmyslové oblasti
• rozpoznat a pojmenovat na zeměpisné mapě státy, které
mají zvlášť vyvinutou dopravní síť, významné splavné
řeky, jezera, která se využívají jako dopravní cesty, kanály,
největší světové přístavy a letiště a oblasti s tunelovou
dopravou
• určit na zeměpisné mapě hlavní turistické oblasti na světě a
nejvýznamnější turistická střediska
• určit na zeměpisné mapě příklady nejstarších, největších a
nejznámějších národních parků
• identifikovat přírodní a společenské souvislosti území a
umístit je do prostoru a na zeměpisnou mapu
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2.3. Regionální geografie světa
ZNALOSTI
• určit charakteristické rysy postindustriálního období a
poukázat na to, jak souvisejí se současnou situací
• analyzovat proces globalizace
• rozlišovat stupně a typy integrace na příkladech
• uvést nejvýznamnější evropské a světové organizace a
regionální integrace a jejich sídla a vysvětlit jejich politický
a hospodářský význam
• vysvětlit vývoj a organizaci Evropské unie
• definovat pojem multinacionální společnosti, rozpoznat
činnost největších z nich a uvést přednosti a nedostatky
působení multinacionálních společností
• analyzovat nestejnoměrný regionální rozvoj z hlediska
prostoru a času
• analyzovat geografické zvláštnosti a regionální rozvoj
některých evropských států (Německo, Francie, UK a Itálie),
mimoevropských států (USA, Kanada, Japonsko, Austrálie,
asijští tygři) a některých dalších významných států (Ruská
federace, Čína, Indie)
• analyzovat procesy společensko hospodářských přeměn
• analyzovat přírodní, zeměpisnou a společenskou složitost
Asie
• analyzovat geografické zvláštnosti a regionální rozvoj
Latinské Ameriky a Afriky
• identifikovat přírodní a společenské souvislosti území a
umístit je do prostoru

APLIKACE ZNALOSTÍ
• vyjmenovat nebo rozpoznat na zeměpisné mapě státy,
které jsou členy důležitých evropských a světových
organizací a regionálních integrací, a jejich sídla
• vyjmenovat nebo rozpoznat na zeměpisné mapě státy,
které vstoupily do Evropské unie postupně, jak se šířila
• rozpoznat nebo vyjmenovat na zeměpisné mapě a na
grafech příklady nestejnoměrného rozvoje ve světě
• vyjmenovat nebo rozpoznat na zeměpisné mapě přírodní,
zeměpisné a hospodářské oblasti a demografickohospodářská centra některých evropských států
(Německo, Francie, UK a Itálie), vysoce vyvinutých
mimoevropských států (USA, Kanada, Japonsko, Austrálie,
asijští tygři) a některých dalších významných států (Ruská
federace, Čína, Indie)
• analyzovat na zeměpisné mapě a na grafech přírodní,
zeměpisnou a společenskou složitost Asie, Latinské
Ameriky a Afriky
• identifikovat přírodní a společenské souvislosti území a
umístit je do prostoru a na zeměpisnou mapu

2.4. Geografie Chorvatska
ZNALOSTI
• vysvětlit zeměpisnou polohu Chorvatska a její složitost
• vysvětlit význam „horského prahu“ a místo Chorvatska v
evropské dopravní síti
• analyzovat vývoj chorvatské státu a vysvětlit vytyčení
hranic na souši a na moři
• popsat vznik a vývoj reliéfu chorvatského území
• vyčlenit typy a formy reliéfu a zhodnotit jejich
hospodářský potenciál
• analyzovat morfometrické znaky reliéfu a jejich vliv na
hustotu zalidnění a hospodářství
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APLIKACE ZNALOSTÍ
• rozpoznat a vyjmenovat na zeměpisné mapě příklady
jednotlivých typů a forem reliéfu
• pojmenovat na zeměpisné mapě krajní body
• rozpoznat a vyjmenovat na zeměpisné mapě nejdůležitější
dopravní směry a přechody
• porovnat na tematických mapách utváření chorvatského
území během dějinného vývoje
• rozlišovat na mapě segmenty hranic podle doby, kdy
vznikly
• pojmenovat na zeměpisné mapě základní reliéfní celky
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• vysvětlit klimatické činitele, klimatické prvky a rozložení klimatických
typů
• identifikovat a vysvětlit souvislosti mezi reliéfem, klimatem, půdou a
vegetací v panonském, horském a přímořském Chorvatsku
• rozlišovat kategorie ochrany přírody
• vyjmenovat, popsat, a porovnat přísné rezervace, národní parky a
parky přírody
• charakterizovat Jaderské moře z přírodního a zeměpisného hlediska
a uvést ekologickou problematiku s ním spojenou
• na příkladu pobřeží Jaderského moře vysvětlit, co je to litolarizace
• znát říční síť a porovnat typy řek černomořského a jaderského úmoří
• znát prostorové rozložení, typovou charakteristiku a důležitost jezer
v Chorvatsku
• vysvětlit význam vod pro chorvatské hospodářství
• rozlišovat a vysvětlit demogeografické struktury
• zhodnotit vztahy a vzájemné vlivy přírodního prostředí a
společenských činitelů na hospodářství
• vysvětlit vliv přírodního prostředí a společenského vývoje na formy a
vývoj sídel, rurální krajinu a městské konglomerace
• popsat rozvoj urbánní sítě a nodálně funkční organizaci území
• popsat stupeň a dynamiku vývoje hospodářského vývoje v
Chorvatsku a v jeho jednotlivých oblastech
• vysvětlit význam primární výroby a uvést činitele, které působí na její
rozvoj
• analyzovat strukturu a prostorové rozvržení zemědělské výroby,
rybářství a akvakultury
• vysvětlit význam lesů, uvést jejich druhy a prostorové rozvržení
• vysvětlit význam sekundární výroby a uvést činitele, které působí na
její rozvoj
• analyzovat strukturu a prostorové rozvržení energetických zdrojů a
průmyslu
• vysvětlit význam terciární a kvartární výroby a uvést činitele, které
působí na jejich rozvoj
• zhodnotit druhy dopravního spojení a jejich význam pro
hospodářství
• analyzovat činitele, které mají vliv na rozvoj turismu a znát typy
turistických oblastí v Chorvatsku
• vysvětlit hospodářskou a politickou spojitost Chorvatska s Evropou
a ostatním světem (místo a úlohu Chorvatska v evropských a
světových organizacích a regionálních integracích)
• identifikovat přírodní a společenské souvislosti území a umístit je do
prostoru
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• analyzovat klimatické diagramy a prostorové rozvržení klimatických
typů
• ukázat a pojmenovat na zeměpisné mapě přísné rezervace, národní
parky a parky přírody a uvést ostatní způsoby ochrany přírody
• analyzovat na tematických mapách a grafech přírodní a zeměpisné
znaky a ekologickou problematiku Jaderského moře
• ukázat a pojmenovat na zeměpisné mapě nejdůležitější řeky
černomořského a jaderského úmoří a nejdůležitější jezera
• analyzovat na grafu vývoj osídlení a na tematické mapě rozmístění
obyvatelstva
• analyzovat a vysvětlit změny počtu obyvatelstva v prostoru a čase a
hustotu zalidnění Chorvatska a jednotlivých oblastí
• analyzovat graf přirozeného pohybu obyvatelstva a správních celků
• vypočítat ukazatele přirozeného pohybu obyvatelstva
• analyzovat na zeměpisné mapě pohyb chorvatského obyvatelstva v
prostoru
• rozlišovat a vysvětlit demografické struktury na grafech a tematických
mapách
• rozpoznat na výkresech a fotografiích formy sídel, typy rurální krajiny
a druhy městských konglomerací
• ukázat a pojmenovat na mapě makroregionální, regionální a župní
centra
• analyzovat na grafických přílohách stupeň a dynamiku
hospodářského rozvoje Chorvatska a jednotlivých oblastí
• analyzovat na grafech a tematických mapách strukturu a prostorové
rozložení
zemědělské výroby, rybářství a akvakultury
• analyzovat na mapě prostorové rozložení lesů
• vysvětlit podle grafu význam sekundární výroby a uvést činitele, které
působí na její rozvoj
• vysvětlit podle grafu strukturu a prostorové rozvržení energetických
zdrojů a průmyslu
• vysvětlit podle grafu význam terciární a kvartární výroby a uvést
činitele, které působí na jejich rozvoj
• zhodnotit podle grafu druhy dopravního spojení a jejich význam pro
hospodářství
• rozlišit na zeměpisné mapě hlavní turistické oblasti a vyjmenovat
nejdůležitější centra
• analyzovat na grafu strukturu zahraničního obchodu
• identifikovat přírodní a společenské souvislosti území a umístit je do
prostoru a na zeměpisnou mapu
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3. Struktura maturitní zkoušky
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí.
V první části se zkoušejí geografické znalosti a v
druhé části se prověřují schopnosti jejich aplikace.
Maturitní zkouška obsahuje 60 úloh a celkový počet
bodů, který žák může dosáhnout, je 200.
První část maturitní zkoušky obsahuje 40 úloh.
Tabulka 1. znázorňuje strukturu první části maturitní
zkoušky.
Tabulka 1. Struktura první části maturitní zkoušky
TYP ÚLOHY
Úlohy s výběrem z více
odpovědí
Úlohy s několikerou
kombinací
Úlohy přiřazování a
uspořádání
Úlohy doplňování
CELKEM

POČET ÚLOH

POČET BODŮ

16

32

8

32

8

32

8
40

20
116

Druhá část maturitní zkoušky obsahuje 20 úloh
doplňování a krátké odpovědi.
Tabulka 2. znázorňuje strukturu druhé části maturitní
zkoušky.
Tabulka 2. Struktura druhé části maturitní zkoušky
TYP ÚLOHY
Úlohy doplňování
a krátké odpovědi
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POČET ÚLOH POČET BODŮ
20

84

4. Technické jednotlivosti maturitní
zkoušky
4.1. Trvání zkoušky
Maturitní zkouška z geografie je psaná zkouška, která
trvá 90 minut bez přestávky.
Rozvrh konání bude uveřejněn v Průvodci státní
maturitní zkouškou a na stránkách Nacionálního centra
pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.ncvvo.hr).
4.2. Forma zkoušky a způsob jejího vykonání
Žákům se předají obaly z umělé hmoty, v kterých jsou
dvě zkušební knížky a list na odpovědi.
Žákům se doporučuje, aby si pozorně přečetli pokyny,
kterými se budou řídit při řešení úloh maturitní
zkoušky.
Ke každé úloze je navíc uveden návod k řešení, který
obsahuje i způsob, jak se má označit správná odpověď,
proto se žákům doporučuje, aby si ho také pozorně
přečetli.
Úlohy zavřeného typu (úlohy s výběrem z více
odpovědí, úlohy s několikerou kombinací a úlohy
přiřazování a uspořádání) řeší žáci označením písmena
před správnou odpovědí/správnými odpověďmi.
Písmena před správnou odpovědí/správnými
odpověďmi se označují znakem X. Jestliže žák označí
v úloze větší počet odpovědí, než se vyžaduje, úloha
se bude bodovat 0 (nula) body, bez ohledu na to, že je
mezi označenými i správná odpověď.
Úlohy otevřeného typu (úlohy doplňování a krátké
odpovědi) řeší žáci doplňováním správné odpovědi
na označené místo podle návodu k řešení. Pokud žák
udělá chybu, přeškrtne nesprávnou odpověď a dá ji
do závorky. Pak napíše správnou odpověď a vedle dá
svůj paraf.
Součástí maturitní zkoušky jsou grafické přílohy a
mapy.
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4.3. Pomůcky
Pomůcky, které je dovoleno používat během psaní
obou částí maturitní zkoušky z geografie, jsou
propisovací tužky s modrou nebo černou náplní.

5. Způsob bodování
Celkový počet bodů je 200.
5.1. Hodnocení prvního zkušebního celku
V prvním zkušebním celku jsou 44 úlohy
Úloh s výběrem z více odpovědí je celkem 16. Každá
správně označená odpověď v úlohách s výběrem z více
odpovědí se hodnotí 2 body. Správným řešením úloh
s výběrem z více odpovědí získává žák maximálně 32
bodů.
Úloh s několikerou kombinací je celkem 8. Každá
správně označená odpověď v úlohách s několikerou
kombinací se hodnotí 2 body, a úplně vyřešená
úloha se hodnotí 4 body. Správným řešením úloh s
několikerou kombinací získává žák maximálně 32
bodů.
Úloh přiřazování a uspořádání je celkem 8. Každá
správně označená odpověď na část úlohy se hodnotí
jedním bodem a úplně vyřešená úloha se hodnotí
4 body. Správným řešením úloh přiřazování a
uspořádání získává žák maximálně 36 bodů.
Úloh doplňování a krátké odpovědi je celkem 8, z
toho je 6 úloh, v kterých se vyžaduje jedna odpověď,
a 2 úlohy, v kterých se vyžadují dvě odpovědi. Každá
správně napsaná odpověď, ať už jde o jednu odpověď,
nebo o odpovědi dvě, se hodnotí dvěma body.
Správným řešením úloh doplňování a krátké odpovědi
získává žák maximálně 20 bodů.
5.2. Hodnocení druhého zkušebního celku
V druhém zkušebním celku je 20 úloh.
Úloh doplňování a krátké odpovědi je celkem 20, z
toho je 6 úloh, v kterých se vyžaduje jedna odpověď,
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a 6 úlohy, v kterých se vyžadují dvě odpovědi, a 8 úloh, v
kterých se vyžadují tři odpovědi.
Každá správně napsaná odpověď, ať už jde o jednu
odpověď, či o odpovědi dvě nebo tři, se hodnotí dvěma
body.

6. Příklady úloh a podrobný návod k jejich
řešení
V této kapitole jsou obsaženy příklady úloh. Ke
každému příkladu je uveden popis příslušného druhu
úlohy, vzdělávací výsledek, který se touto úlohou
prověřuje, správná odpověď a způsob bodování.
6.1. Příklad úlohy s výběrem z více odpovědí
Součástí této úlohy je návod (v kterém je naznačen
způsob řešení úlohy a který je společný pro všechny
úlohy tohoto typu v daném pořadí), hlavní část
(otázky) a čtyři nabídnuté odpovědi, z nichž jedna je
správná.
V následující úloze je jen jedna z odpovědí správná.
Správnou odpověď označte znakem X a přepište ji na
list s odpověďmi propisovací tužkou s modrou nebo
černou náplní.
Každá správná odpověď se hodnotí 2 body.
Které odvětví geografie se zabývá studiem půdy?
A. demogeografie
B. fytogeografie
C. hydrogeografie
D. pedogeografie
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: D
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: definovat a vysvětlit geografii
jako vědecký obor, rozlišovat její odvětví a disciplíny
ZPŮSOB BODOVÁNÍ:
2 body – správná odpověď
0 bodů – chybně nebo bez odpovědi nebo označení více
odpovědí
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6.2. Příklad úlohy s několikerou kombinací
Součástí této úlohy je návod (v kterém je naznačen
způsob řešení úlohy a který je společný pro všechny
úlohy tohoto typu v daném pořadí), hlavní část
(otázky) a pět nabídnutých odpovědí, z nichž dvě
jsou správné.
Vaším úkolem je v následující úloze vybrat mezi
pěti nabídnutými odpověďmi dvě správné. Správné
odpovědi označte znakem X a přepište je na list s
odpověďmi. Každá správná odpověď se hodnotí 2
body.
Které příznivé přírodní podmínky mají vliv na
zemědělskou výrobu?
A. rozloha pozemku
B. silný liják, kroupy
C. svahy obrácené k slunci
D. půda bohatá humusem
E. silné větry
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: C, D
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: vysvětlit činitele, které
působí na rozvoj primární výroby
ZPŮSOB BODOVÁNÍ:
4 body – obě odpovědi správné
2 body – jedna odpověď správná
0 bodů – chybně nebo bez odpovědi nebo označení
více odpovědí než dvě

GEOGRAFIJA 2012_CS.indd 12

6.3. Popis a příklad úlohy přiřazování a uspořádání
Součástí úlohy přiřazování a uspořádání je návod (v
kterém je naznačen způsob řešení úlohy a který je
společný pro všechny úlohy tohoto typu v daném
pořadí), hlavní část (otázky), čtyři tázací části a pět
částí s navrženými odpověďmi.
V následující úloze přiřaďte ke každému pojmu
označenému číslicí jeden pojem označený
písmenem. Správné odpovědi označte znakem X a
přepište je na list s odpověďmi.
K exogenním procesům přiřaďte odpovídající reliéfy
1. abraze		
A. glaciální reliéf
2. exarace		
B. krasový reliéf
3. fluviální eroze		
C. pobřežní reliéf
4. koraze		
D. pouštní reliéf
			
E. říční reliéf
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 1. C., 2. A., 3. E., 4. D.
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: najít spojitost mezi
působením exogenních sil a vznikem různých typů
reliéfu
ZPŮSOB BODOVÁNÍ:
4 body - všechny odpovědi správné
3 body - 3 odpovědi správné
2 body - 2 odpovědi správné
1 bod – 1 správná odpověď
0 bodů – chybně nebo bez odpovědi nebo označení
více odpovědí na jednotlivou část otázky
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6.4. Příklad úlohy doplňování a krátké odpovědi
V úlohách doplňování a krátké odpovědi je úkolem
žáka, aby dokončil započatou větu doplněním pojmu
na označené místo podle návodu k řešení.
Příklad 1.
V následujících úlohách doplňte pojmy, které tam
scházejí. Odpovědi napište pouze do zkušební
knížky. Nepište nic na místo určené k bodování.
Jak se nazývá kalendář, který se používá od konce
16. století?
_______________ kalendář
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: gregoriánský
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: vyjmenovat různé kalendáře
ZPŮSOB BODOVÁNÍ:
2 body - správná odpověď
0 bodů – chybně nebo bez odpovědi
Příklad 2.
V následujících úlohách doplňte pojmy, které tam
scházejí. Odpovědi napište pouze do zkušební
knížky. Nepište nic na místo určené k bodování.

Příklad 3.
Následující úlohu vyřešte podle připojené mapy.
Na mapě jsou zakresleny migrační proudy do
Spojených států amerických v Kristově době. Určete,
který ze zakreslených migračních proudů je nejstarší,
který z proudů je hospodářsky nejintenzivnější a který
byl vyvolán násilím. Na linky napište příslušná čísla z
mapy.
___ nejstarší migrační proud
___ hospodářsky nejintenzivnější migrační proud
___ migrační proud vyvolaný násilím
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 1, 4, 2
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: rozpoznat na zeměpisné
mapě hlavní migrační proudy na Zemi
ZPŮSOB BODOVÁNÍ:
6 bodů - všechny správné odpovědi
4 body - dvě správné odpovědi
2 body - jedna správná odpověď
0 bodů – chybně nebo bez odpovědi

Země je zploštěná na ___________ a vypuklá na
______________.
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: pólech, rovníku
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: popsat tvar Země a znát
rozměry Země
ZPŮSOB BODOVÁNÍ:
4 body - všechny správné odpovědi
2 body - jedna správná odpověď
0 bodů – chybně nebo bez odpovědi
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7. Příprava k maturitní zkoušce
Úkolem učitele bylo vysvětlit učební látku (vzdělávací
výsledky) realizací platných čtyřletých učebních osnov
pro gymnázia.
Vzdělávací výsledky mohou žáci použít jako soupis pro
kontrolu svých znalostí.
Literatura k přípravě státní maturitní zkoušky z
geografie jsou všechny učebnice předepsané a
schválené Ministerstvem vědy, vzdělávání a sportu
republiky Chorvatska během uplynulého čtyřletého
období.
Úspěch u zkoušky závisí také na seznámení s metodou
zkoušení.
Žákům doporučujeme:
• aby se dobře seznámili se zkušebními celky a úlohami
• aby vypracovali ukázkový příklad zkoušky.
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