
Politický zeměpis 

Politická mapa současného světa 

politická mapa = ………………………………………………………. 

Stát = ………………………………………………………………………… 

Dekolonizace = …………………………………………………………… 

Kolonizace = ………………………………………………………………. 

 

 - státy nezávislé (převládají) počet: …………….. 

 - závislá území, počet: ………………….. 

 

Kdy a kde vznikaly první státy? Které státy to byly? 

 

Jak se mění poměr závislých území a nezávislých států? 

Kdy došlo k největším změnám na politické mapě světa? 

 

 utváření nezávislých států ve 20. století: 

o po 1. světové válce, příklady………………………………………………………… 

o po 2. světové válce, příklady………………………………………………………… 

o 60. a 70. léta, příklady………………………………………………………………….. 

o Po rozpadu SSSR, příklady:…………………………………………………………… 

 

Poloha, rozloha, lidnatost 

Způsoby vymezení polohy státu: 

 - 

 - 

 - 

 - 

Rozloha = …………………………………………………… 

Největší státy světa (vč. rozlohy): ……………………………………………… 

Nejmenší státy světa (vč. rozlohy): …………………………………………….. 

Na kterých kontinentech jsou největší státy a na kterých nejmenší? 

Nejlidnatější státy: 

Čína – 1,4 mld. obyvatel. 

Indie – 1,25 mld. obyvatel 

USA – 320 mil. obyvatel 

Indonésie – 250 mil. obyvatel 

Brazílie – 200 milionů obyvatel 

XXX 

Nauru – 10 000 obyvatel 

Vatikán – 800 obyvatel 

 



Státní hranice 

Území státu =……………………………………………………………………………….. 

2 typy státních hranic: ……………………………….a ………………………………….. 

Příklady přírodních: 

Příklady umělých: 

 

Jaká 2 hlediska se uplatňují při vzniku hranic nového státního útvaru? 

 

Proč mají některé Africké státy geometrické hranice? 

 

Jakými prostředky se řeší spory o stanovení hranice? 

 

Státní zřízení 

 

2 základní politické formy státu: ………………… a ……………………….. 

Popiš jednotlivé typy, napiš, jaké mají podtypy a čím jsou charakteristické a 

porovnej jejich množství v dnešním světě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správní členění 

Státy unitární = ……………………………………………………………………. 

Příklady (5): 

Státy složené = ……………………………………………………………………… 

Příklady (5): 

Jak vznikají: 

Státy se dále člení na jednotky správní a samosprávné. 

Typy jednotek: ………………………………………………………………… 

Nejmenšími jednotkami jsou …………………………………. 

 

 

 

 

 



Způsob vlády 

Napiš dva hlavní režimy, charakterizuj je, napiš příklady. 

Opsat tabulku ze str. 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň rozvoje států 

Rozvinutý stát = ………………………………………………………………………………. 

Rozvojový stát = ………………………………………………………………………………. 

Vysvětli pojmy: 

Bohatý Sever 

Chudý jih 

(napiš výjimky z tohoto dělení) 

Státy třetího světa 

Státy čtvrtého světa 

Státy pátého světa 

HDP 

Napiš 10 států s nejvyšším a 10 s nejnižším HDP. 

 

 

 

 

 

 

Podle jakých dalších faktorů můžeme usuzovat na vyspělost státu? 

 



Mezinárodní politické organizace a seskupení 

 

 

 


