
Dobrý den děti,  

V předchozím dálkovém studiu jsme dokončili téma: „využití přírody lidmi“. Nyní nás čeká další téma „Lidé na Zemi“.  

V této kapitole se budeme prodírat podtématy jako: 

 Rozmístění obyv. na zeměkouli – je nerovnoměrné a proč?  

 Výpočtem hustoty zalidnění ve vybraných Zemích 

 Růstem světové populace napříč časem 

 Rozmanitostí biologických znaků lidských ras apod. 

 

Níže uvedený text s obrázky je strukturován jako zápis do vašich sešitků v období od 23.3.2020 – 27.3.2020. Někde je třeba odpovídat na otázky, někde 

doplňovat, někde vyhledávat z učebnice či internetu apod. Přeji hodně zábavy 😊 

 

 

NADPIS: LIDÉ NA ZEMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Z výše vyobrazeného obrázku lze vyčíst jakási informace….jaká? Napiš do sešitu cokoli, co tě napadne.  

Tento obrázek souvisí s pojmem „demografie“ 

2) Chci, abyste si sami vytvořili svou definici pro tento pojem. Jako nápovědu použiju tato klíčová slova: 



Domorodec x cizinec 

Otec x bezdětný 

Ženatý x svobodný x rozvedený 

Senior x novorozenec 

5ti členná rodina x jedináček 

Europoidní rasa x negroidní rasa 

Uklízeč x právník 

Sídlo v bytě x sídlo v rodinném domě 

Sídlo ve městě x sídlo na venkově 

Dojíždění za prací x práce v místě pobytu 

Katolická víra x evangelická víra x ateista (bezvěrec) 
 

Na základě těchto indicií, pochop, čím se tato geografická věda zaobírá…vyjádři to stručně a úderně. 

 

3) Níže uvedená tabulka je vystřižena z ČSÚ (Český statistický úřad). Napiš do sešitu aktivitu, kterou se ČSÚ zaobírá (prostuduj tabulku a napiš, co 

zkoumá) 



Jak jste si jistě všimli, tabulka vyjadřuje data obyvatel Karviné od r. 2002 – 2018 

Z této tabulky vyčtěte, prosím, následující data a odpovězte na otázky. Tato úloha bude tvořit taktéž váš zápis. Otázky nepřepisuj, ale odpověz ve formě 

stručného zápisu. 

 

a) Celkový přírůstek je (záporný/kladný) ____________doplň 

b) Jak analytici vypočítali „celkový přírůstek“? Podle kterých dat? (vypočítej to za nich a tím najdeš čísla, kterými se analytici zaobírali.) 

c) Definuj termín „celkový přírůstek“. 

d) Které hodnoty jsou vyšší? (přistěhovalí x vystěhovalí) a proč? Vymysli odpověď 

e) Jak analytici vypočítali hodnotu „přirozený přírůstek“? Podle kterých dat? (vypočítej to za nich a tím najdeš čísla, kterými se analytici zaobírali.) 

f) Definuj termín „přirozený přírůstek“. 

g) Vysvětli, jaký je rozdíl mezi „přirozeným přírůstkem“ a „celkovým přírůstkem“? 

h) Vysvětli, proč se liší počty živě narozených od počtu celkem narozených? 

i) Vyčti, zda se v čase zvyšuje, či snižuje rozvodovost. 

j) Vyčti, zda se počet obyvatel, od r. 2002 – 2018, snížil či zvýšil a o kolik? 

k) Vysvětli, čím je to způsobeno? 

l) Vysvětli, proč je míra vystěhovalých téměř 2x vyšší než míra přistěhovalých. Lidem se tu nelíbí? Nebo kde je pravda? 

 

 

4) Níže uvedená tabulka pojednává o vývoji počtu světové populace v miliardách obyvatel.  

Tvým úkolem je do sešitu vytvořit zápis na základě těchto bodů:  

a) napiš aktuální hodnotu světové populace pomocí internetu (r. 2020).  

b) napiš, zda se zvyšuje či snižuje.  

c) Napiš, od které dekády (desetiletí) je zvýšení nejvyšší a hlavně PROČ tomu tak je???? Důvodů je více… 

 
5) Níže vyobrazený kartogram vyjadřuje hustotu zalidnění ve světě. 

Tvým úkolem je do sešitu vytvořit zápis na základě těchto bodů: 

a) Vypiš 5 států, které mají nejvyšší hustotu zalidnění (ve spolupráci s atlasem)….pokus se to odůvodnit, každá myšlenka může být dobrá 😊 

b) Vypiš 5 států, které mají nejnižší hustotu zalidnění a hlavně PROČ tomu tak je???? (využij mimo jiné i mapu „přírodní krajiny“, to ti pomůže 

k odůvodnění) 

c) Z kartogramu lze vyčíst i jednotky v jakých je hustota zalidnění vyjadřována…napiš do sešitu pouze jednotku (bez hodnoty) 

d) V atlase vyhledej hustotu zalidnění ČR a celého SVĚTA a napiš do sešitu…písemně zhodnoť, zda je to oproti světovému průměru hustoty zalidnění 

vysoké či nízké číslo a hlavně PROČ tomu tak je??? 

e) Zahraj si opět na analytika a napiš vzoreček, který je vhodný pro výpočet hustoty zalidnění…nápověda: potřebuješ jen dvě hodnoty!! 



f) Vypočítej hustotu zalidnění obce Karviná a obce Hrčava (okres Frýdek – Místek)…dostaneš se k naprosto rozdílným hodnotám, zdůvodni PŘOČ tomu 

tak je? (využívej internet, google mapy, satelitní snímky apod.) 

 

 

Dobrá práce, snad jste se dozvěděli, co nejvíce nových informací. Prosím o zpětnou vazbu: foto, sken, popř. kopie vhozené do školní schránky, 

vypracovaných úloh v sešitě na adresu Jezowiczova.P@seznam.cz  do 27.3.2020, práci budu hodnotit známkami. 

 

Děti, opatrujte se mi 😊 zase brzy Na viděnou. 

mailto:Jezowiczova.P@seznam.cz

