
Zeměpis 9.ročník 

23.3., 26.3. 

Dobrý den, nejprve si zkontrolujte správné odpovědi z minulé hodiny, co chybí dopište, popř. opravte. 

1.Kolik lidí žije na Zemi ( zkuste zjistit aktuální informace): 7,7 miliardy lidí 

2.Ve kterých oblastech na Zemi je vysoká porodnost: v některých státech Asie, Afriky a Latinské Ameriky 

3.Jak je na tom Evropa co se týká přirozeného přírůstku: Evropa má nízkou porodnost 

4.Vysvětli pojem migrace: stěhování obyvatelstva 

5.Jak se označuje opuštění země:  emigrace                                     přistěhovalectví do země: imigrace 

6.Vypište několik důvodů, proč se lidé stěhují do jiného státu: ekonomické důvody, války, náboženská nebo rasová 

diskriminace 

Národnosti a jazyky 

Které 3 národnosti na světě jsou nejpočetnější (tady využijte internet)- Číňané, Indové, Američané 

Co je společné pro národ – společné území, společná historie, jazyk a kultura 

Co je rasismus-vyzdvihování jedné rasy nad druhou 

Které jazyky se řadí mezi světové-angličtina, francouzština, španělština, portugalština, ruština 

 

Které oblasti světa jsou nejhustěji osídleny: východní oblast Číny, poloostrov Přední Indie, Japonské ostrovy, některé 

ostrovy Indonésie, delta řeky Nil, některé státy západní Evropy 

 

Zápis si přepište do sešitu. 

 

                        OBYVATELSTVO 

 

-na Zemi žije asi 7,7 miliardy lidí 

-nejlidnatějším kontinentem je Asie  

Oblasti s vysokou porodností – některé státy Asie, Afriky a Latinské Ameriky 

Oblasti s nízkou porodností – vyspělé státy Evropy a Severní Ameriky 

 

Migrace = stěhování obyvatel ( v rámci města, kraje, státu a světadílu) 

Emigrace = vystěhovalectví  

Imigrace = přistěhovalectví 

 

Důvody migrace – ekonomické (za lepšími životními podmínkami) 

                                 politické (války, diktátorské režimy) 

                                  kulturní ( náboženská a rasová diskriminace) 



 

                                    Národy světa 

 

Národ = seskupení lidí, kteří dlouhodobě žijí na společném území, mají společnou historii, jazyk a kulturu 

Nejpočetnější národy na světě: Číňané, Indové, Američané 

Rasismus = vyzdvihování jedné rasy nad druhou 

Světové jazyky= angličtina, francouzština, španělština, portugalština, ruština 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dále si přečtete text  na str.9 , 10 a písemně odpovězte: 

1.Proč se lidé ve vyspělých státech dožívají vyššího věku? 

 

2.Proč naopak státy s nižší životní úrovní mají málo obyvatel, kteří se dožijí vyššího věku? 

 

3.Jak rozdělujeme obyvatelstvo podle věku? 

 

4.Kde na světě je rozšířeno křesťanství, islám, budhismus, hinduismu, judaismus:  

 

 

5.Stručně popište křesťanství: 

 

6.Stručně popište islám: 

 

 

 

Vše si postupně zapisujte nebo tiskněte a vlepujte do sešitu.  

Zápis z posledního učiva vám odešlu příští hodinu. 

 

 

 

 


