
Světové hospodářství 
Hospodářská činnost – 3 základní obory 

 Prvovýroba – primární sektor – těžba, zemědělství 

 Druhovýroba – sekundární sektor – zpracování surovin – průmysl 

 „Třetí složka výroby“ – terciérní sektor – obslužný sektor – služby 
Neustále se vyvíjí, reaguje na změny poptávky a nabídky 

 
Rozděl do sektorů: 

Doprava  Školství 
Těžba ropy  Elektrárny 
Těžba dřeva  výroba látek (textilních) 
Výroba papíru  výroba benzínu 
Výroba mléka  pěstování banánovníku 
Bankovnictví  chov skotu 
Střední škola  Výroba stavebních hmot 
Papírnictví 
Výroba knih 
Výroba fotbalových míčů 
Těžba stavebního kamene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jádrové a periferní oblasti 
Vypiš ze str. 28 nejvýznamnější jádrové oblasti  

 východ USA (Boston, NY, Washington) 

 Západ USA (LA, San Francisco) 

 Japonsko 

 Západní Evropa – Německo, Francie, VB, Nizozemí, Belgie 

 Aglomerace Moskvy, Donbas 

 Nová centra – Čína, Taiwan, Indonésie, Korea 
Co je to jádrová oblast? – klíčové oblasti z hospodářského i sociálního hlediska 
Co je to periferie? – okraj 
Periferní oblasti  

 Nízká hustota zalidnění 

 Nízká úroveň hospodářství 

 Nepříznivé přírodní podmínky 

 Periferní oblasti Jádrové oblasti 

ČR   

Evropa   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zemědělství 
Úkoly: 

 Zajistit ………………… pro lidstvo 

 Zajistit …………………… pro průmysl 

 Zajistit ……………………………. pro sebe sama 
Typy 

 Samozásobitelské – rozvojové země 

 Produkce pro trh – rozvinuté země 
 

 Rostlinná výroba 

 Živočišná výroba 
 
Závislé na přírodních podmínkách v oblasti – vhodné a nevhodné plodiny 
Znát pojmy:  
Přírodní a umělá hnojiva- 
mechanizace- 
farmy- 
produktivita- 
specializace- 
monokultura- 
plantáž- 
 
Rostlinná výroba: 
Vlivy 

 Po……………… 

 Te…………….. 

 S………………… 

 Úrodnost ………………………. 

 N………………………… výška 
Lze pěstovat jen na orné půdě, ornou půdu lze získat z jiné půdy 
Vypsat hlavní plodiny ze str. 32 (vč. příkladů) 
 
 
 
 
 
 
 

Obilnice světa: 
 
Živočišná výroba 
Navazuje na rostlinnou výrobu (čím?)………………………………………………………….. 

Které důležité zdroje dodává? 

 

 

 

Rozmístění ovlivňuje dostupnost k…… a poptávka po produkci: 

 Indie – kráva je posvátné zvíře 

 Islám – nesmí se požívat ……………….. maso apod. 

Chov skotu 

 je zdrojem ………………. a …………………….. 

 celosvětové rozšíření (nejvíce Indie, nemožnost využití) 

Chov prasat 

 30% produkce masa 

 nejvíce v ……………….. a …………………….. 

Chov ovcí 

 nejvíce v …………………………………………………….. 

 produkce (čeho?)……………………………………………………. 

 merino (vysvětli pojem) - …………………………………………… 

Chov drůbeže 

 produkce (čeho?) ……………………………………………… 

 spotřeba stoupá hlavně ve vyspělých státech 

Vysvětlit pojmy: 

 podvýživa- 

extenzivní chov- 

kočovné pastevectví-  

intenzivní chov- 

 


