Maturitní témata ze zeměpisu
1. a) Geografie jako vědní disciplina
b) Přírodní podmínky ČR
2. a) Historická geografie.
b) ČR – úloha průmyslu v české ekonomice
3. a) Země jako vesmírné těleso
b) ČR – úloha zemědělství v české ekonomice
4. a) Pohyby Země a jejich důsledky
b) ČR – dopravní systém a terciární sféra
5. a) Čas a jeho význam v geografické praxi
b) ČR – obyvatelstvo a sídla
6. a) Mapy a jejich tvorba
b) Jihočeský region – geografická charakteristika
7. a) Obsah mapy a užití map
b) Slovenská republika – geografická charakteristika
8. a) Stavba a složení zemského tělesa
b) Jižní Evropa - Itálie, Řecko, Španělsko a Portugalsko
9. a) Georeliéf – vznik a tvary zemského reliéfu
b) Jihovýchodní Evropa
10. a) Atmosféra – význam a složení
b) Východní Evropa
11. a) Počasí a podnebí
b) Severní Evropa - Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island
12. a) Planetární cirkulace vzduchu a podnebné pásy
b) Západní Evropa – Velká Británie a Irsko, Francie, země Beneluxu
13. a) Hydrosféra oceánů a moří
b) Střední Evropa – Německo a Alpské země
14. a) Hydrosféra vodních toků a podpovrchových vod
b) Polsko a Maďarsko
15. a) Hydrosféra ledovců
b) Ruská federace – nástupnický stát komunistického impéria

16. a) Hydrosféra jezer a vodních nádrží
b) Střední Asie a Zakavkazsko
17. a) Pedosféra
b) Jihozápadní Asie
18. a) Biosféra a přírodní krajiny
b) Jižní Asie
19. a) Geografie obyvatel a demografické ukazatele
b) Jihovýchodní Asie – nově industrializované státy
20. a) Struktura populace
b) Východní Asie – Čína a Mongolsko
21. a) Geografie sídel
b) Japonsko a Korea
22. a) Geografie průmyslu – zpracovatelská průmyslová odvětví a obory
b) Austrálie a Oceánie
23. a) Geografie průmyslu – těžební a energetický průmysl, lokalizační faktory
b) Islámská Afrika
24. a) Zemědělství - základní typy zemědělské výroby ve světě
b) Subsaharská Afrika
25. a) Zemědělství – rostlinná, živočišná výroba, rybolov, lesní hospodářství
b) Polární oblasti
26. a) Doprava – hlavní druhy dopravy
b) Brazílie a Laplatské země
27. a) Doprava – hlavní strukturně morfologické znaky
b) Andské země – hory a pralesy
28. a) Terciér (obslužná sféra), jeho funkce a složky
b) Mexiko a státy Karibiku
29. a) Státy světa podle stupně rozvoje, globální problémy lidstva
b) Spojené státy americké
30. a) Politická geografie, ekonomická a vojensko-politická integrační seskupení ve světě
b) Kanada

