
Zeměpis 9.r. 

27.4. 

Dobrý den, budeme se věnovat světovému hospodářství.  

 

SVĚTOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ 

-je rozděleno do tří hospodářských sektorů  

 

 
HOSPODÁŘSKÝ  SEKTOR 

 
HOSPODÁŘSKÁ ODVĚTVÍ 

 
I.SEKTOR = PRVOVÝROBA 

 
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství, lov, rybolov, těžební průmysl. 

 
II.SEKTOR = PRŮMYSL 

 
Průmysl zpracovatelský a spotřební, stavebnictví, nákladní doprava. 

 
III.SEKTOR = SLUŽBY 

 
Osobní doprava, rekreace, cestovní ruch, školství, zdravotnictví a další 
služby. 

 
IV.SEKTOR = může být vyčleněn ze   
                       III.sektoru 

 
Věda a výzkum, vysoké školství. 

 

O jednotlivých sektory si přečtěte v učebnici na str.34. 

 

Pro porovnání hospodářské úrovně států světa se používá  hrubý domácí produkt (HDP). 

HDP – je hodnota všeho zboží a služeb vyrobených v jedné zemi za určité časové období (obvykle za 1 rok) po odečtu 

nákladů na jejich výrobu. Vyjadřuje se v dolarech na jednoho obyvatele. 

(nejbohatší země podle HDP k r.2012 – Monako, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Katar) 

 

Jádrové oblasti – oblasti na světě s vysokou koncentrací průmyslu, obyvatelstva, služeb a dopravy. 

                            -většinou na severní polokouli („bohatý Sever“) – např. vyspělé státy Evropy, USA, Kanada, Japonsko 

Periferní oblasti – oblasti s nižší úrovní hospodářství, s nízkou hustotou zalidnění.  

                              -většinou na jižní polokouli („ chudý Jih“) – např. rozvojové státy Afriky, Asie, a Latinské Ameriky 

 

Úkol: V mapě na str.37 vyhledejte další státy, které patří k bohatému Severu. 

 

Jádrové a periferní oblasti se mohou vymezit i v rámci státu.  

(Např. v ČR je jádrovou oblastí Praha a její okolí, periferní oblastí např. Podkrkonoší). 

 

 

 



ZEMĚDĚLSTVÍ 

-úkolem je zajištění potravin 

-hlavním produktem zemědělské výroby jsou užitkové plodiny 

-v hospodářsky málo rozvinutých zemích převažuje samozásobitelské zemědělství (pěstování plodin pro vlastní 

potřebu zemědělce) 

 

Zemědělskou výrobu ovlivňují: 

 

1.Rostlinná výroba 

- zahrnuje pěstování užitkových rostlin (nejdůležitější jsou obilniny) 

Druhy užitkových rostlin: 

Obilniny-     pšenice, kukuřice, rýže, žito 

Luštěniny-    čočka, hrách, sója, fazole 

Technické plodiny-    řepa cukrovka, len, jutovník 

Okopaniny-   brambory, batáty, maniok 

Olejniny-   řepka olejka, olivy, slunečnice 

Ovoce-   pomeranče, banány, fíky 

Zelenina-   paprika, rajče, mrkev 

Pochutiny-   káva, kakao, čaj, kmín, pepř 

Pícniny-   vojtěška, jetel 

Léčivé rostliny – heřmánek, jitrocel, máta peprná 

Rozmístění rostlinné výroby ve světě podle podnebných pásů (doplňte z učebnice na str. 40): 

Mírný podnebný pás:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Subtropický podnebný pás:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tropický podnebný pás:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



Úkoly: 

1.Zjistěte co je plantáž: 

2. Vyhledejte státy, kde se pěstuje: 

a)káva: 

b)kakao: 

c)rýže: 

3.Co jsou světové obilnice: 

 


