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1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty 

Zem. Pomáha správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť 

si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Štúdium geografie umožňuje žiakom 

spoznávať krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu porozumieť vzťahom 

medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápať ich silnú vzájomnú previazanosť.  

Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi v tlačenej a 

digitálnej podobe. Vedieť mapu vyhľadať, čítať, pracovať s ňou, analyzovať jej obsah a 

interpretovať ho, orientovať sa v nej a podľa nej v neznámom prostredí, tvoria základ 

geografického myslenia a vzdelávania.  

Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je 

osobité. Od iných sa odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s 

vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tolerancia žiakov k inakosti predpokladá 

pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Vyžaduje úctu k 

princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže viesť k vojnovým 

konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu. 

Zdôrazňuje súvislosti a nie vždy jasnú prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje osobnosť 

mladého človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti popisovaných regiónov, ktoré 

porovnáva so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho jedinečnosť v kontexte Európy, či sveta. 

 

2. CIELE PREDMETU  
Žiaci 

 vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine z 

rôznych informačných zdrojov, 

 prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, 

fotografie, filmy a pod.), 

 interpretujú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe,  

 zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na život človeka,  

 zaujmú postoj k najvážnejším problémom ľudstva a ponúknu vhodné riešenia, 

 pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a 

socioekonomických zložiek. 

 

Vo vyučovacom predmete geografia sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Tieto 

vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto vyučovacích oblastiach:  

 vymedziť polohu daných objektov na mape pomocou geografických súradníc, 

 vedieť získať a interpretovať informácie o krajine z grafov, tabuliek a pod., 



 prezentovať formou projektu informácie o krajine získané z rôznych zdrojov (internet, 

encyklopédie, učebnice a i.), 

 „čítanie mapy“ – vymedziť polohu krajiny, opísať povrch, pobrežie, vodstvo, ostrovy, 

polostrovy, moria, oceány, identifikovať najväčšie a najvýznamnejšie mestá jednotlivých 

krajín a pod., 

 rozvíjať si chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,  

 rozvíjať čitateľskú  gramotnosť  – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho  

informácie, triediť ich, využívať, prezentovať,  

 rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. 

 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Afrika 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vymedziť polohu a opísať pobrežie Afriky z 

mapy (zálivy, ostrovy, polostrovy, moria, 

oceány) („čítanie“ mapy), 

 zdôvodniť vplyv pasátov na vznik afrických 

púští a polopúští, 

 vysvetliť príčiny rovnomerného rozloženia 

podnebných pásem vo vzťahu k rozšíreniu 

rastlinstva a živočíšstva v Afrike, 

 porovnať prírodné podmienky v štyroch 

podnebných pásmach Afriky,  

 uviesť dva príklady typických rastlinných a 

živočíšnych druhov žijúcich v jednotlivých 

krajinných pásmach Afriky, 

 Afrika  

 Madagaskar, Somálsky polostrov 

 Guinejský záliv, Stredozemné more, 

Červené more, Gibraltársky prieliv 

 rovník, obratníky  

 panvy, pohoria, plošiny, púšte  

 Sahara, Namib, Atlas, Kilimandžáro  

 pasáty  

 Níl, Kongo, Niger  

 rastlinné pásma, živočíchy 

 zhrnúť dôvody rozdielov v zaľudnení 

najbližšieho okolia najväčších riek Afriky, 

 zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na 

nerovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva 

Afriky, 

 uviesť príčiny častých národnostných a 

náboženských sporov a konfliktov medzi 

národmi žijúcimi v Afrike, 

 vysvetliť dôvody nízkeho podielu obyvateľov 

žijúcich v mestách, 

 v obsahu tematickej mapy identifikovať štyri 

najzaľudnenejšie oblasti Afriky a mestá s viac 

ako 5 miliónom obyvateľov („čítanie“ mapy), 

 zhodnotiť hospodársku vyspelosť jednotlivých 

oblastí Afriky, 

 uviesť tri závažné problémy znižujúce životnú 

úroveň obyvateľov v jednotlivých regiónoch 

Afriky, 

 zdôvodniť zaradenie jednej z pamiatok Afriky 

 oblasti Afriky 

  Káhira, Lagos, Johannesburg, Kinshasa 

  Juhoafrická republika  

 Keňa  

 Egypt  

 Nigéria  

 rozmiestnenie obyvateľstva, hustota 

zaľudnenia  

 národnostné zloženie  

 hospodárstvo a nerastné suroviny 



do Zoznamu kultúrneho a prírodného 

dedičstva UNESCO a ukázať ju na mape.   problémy obyvateľstva Afriky  

 pamiatky zaradené v zozname prírodného 

a kultúrneho dedičstva UNESCO 

 

Ázia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vymedziť polohu Ázie voči ostatným 

kontinentom a oceánom (čítanie mapy),  

 opísať z mapy pobrežie a povrch Ázie (zálivy, 

ostrovy, polostrovy, moria, oceány, povrchové 

celky), („čítanie“ mapy), 

 uviesť príčiny veľkej členitosti povrchu Ázie, 

 zdôvodniť veľký počet sopiek a seizmicky 

aktívnych oblastí v pobrežných oblastiach 

Ázie („Ohnivý kruh“), 

 vysvetliť prúdenie monzúnov, 

 identifikovať na mape oblasti Ázie, ktoré sú 

monzúnmi ovplyvňované, 

 zdôvodniť rozdiely v podnebí vnútrozemských 

a pobrežných oblastí Ázie, 

 objasniť príčiny rozdielov v množstve tečúcej 

vody počas roka v korytách najdlhších riek 

Ázie, 

 vymedziť podľa mapy povodia najväčších 

ázijských riek a zaradiť ich do úmorí a 

bezodtokových oblastí, 

 identifikovať na mape oblasti Ázie 

ohrozované tajfúnmi a cunami,  

 zhrnúť odlišnosti a podobnosť priestorového 

rozloženia rastlinstva a živočíšstva v Ázii a v 

Amerike, 

 uviesť päť príkladov typických rastlinných a 

živočíšnych druhov v Ázii, 

 

 Ázia  

 Filipíny, Japonské ostrovy, Kamčatka, 

Veľké Sundy, Predná India, Zadná India, 

Malá Ázia, Arabský polostrov, Kórejský 

polostrov, Cyprus  

 Suezský prieplav, Červené more, Beringov 

prieliv, Kaspické more, Bajkal, Mŕtve 

more, Aralské jazero  

 Chang-Jiang, Huang He, Ob, Mekong, 

Jenisej, Ganga, Brahmaputra, Eufrat, 

Tigris  

 Himaláje, Tibetská náhorná plošina, Pamír, 

Mount Everest, Kaukaz, Ural 

  Západosibírska nížina, Indogangská 

nížina, Veľká čínska nížina  

 monzúny, tajfúny, cunami  

 typy krajiny 

 vysvetliť dôvody veľkej kultúrnej a 

náboženskej rôznorodosti obyvateľstva Ázie, 

 zdôvodniť príčiny napätia a nestability v Ázii 

a identifikovať regióny, ktoré sú nimi 

ohrozené, 

 uviesť príčiny rýchleho rastu počtu 

obyvateľov Ázie, 

 pomocou tematickej mapy opísať najhustejšie 

a najredšie osídlené oblasti Ázie, 

 zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na 

nerovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva 

Ázie, 

 pomocou tematickej mapy vytvoriť zoznam 

desiatich najväčších miest Ázie („čítanie“ 

mapy), 

 zdôvodniť veľké rozdiely v hospodárskej 

vyspelosti štátov Ázie a jej regiónov, 

 obyvateľstvo Ázie 

 Bombaj, Šanghaj, Dillí, Beijing (Peking), 

Soul, Tokio  

 kresťanstvo, hinduizmus, judaizmus, 

islam, budhizmus  

 hospodárstvo Ázie  

 Čína  

 India  

 Japonsko  



 uviesť dve najvýznamnejšie hospodárske 

odvetvia v rozvinutých a dve v menej 

rozvinutých štátoch Ázie,  

 popísať dôsledky vysokej závislosti štátov z 

oblasti Perzského zálivu od ťažby a vývozu 

ropy, 

 uviesť príčiny náboženských sporov a 

dlhodobých konfliktov medzi štátmi v 

juhozápadnej Ázii, 

 zdôvodniť výnimočnosť postavenia Číny, 

Indie a Japonska v Ázii aj vo svete,  

 uviesť tri závažné problémy znižujúce životnú 

úroveň obyvateľov jednotlivých regiónov 

Ázie,  

 odôvodniť zaradenie troch pamiatok Ázie do 

Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO a 

ukázať ich na mape. 

 Indonézia  

 Turecko  

 Izrael  

 ázijské tigre, elektronika, ropa  

 pamiatky zaradené v zozname prírodného 

a kultúrneho dedičstva UNESCO 

 

 

 

Hodnotenie: 

 

Žiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie 

a klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR 

 

Predmetom hodnotenia je : 

 

 I. polroku a II. polroku: minimálne dve ústne odpovede 

    dve písomné odpovede      

    vypracovanie projektov a ich prezentácia 

    orientácia na mape a práca s mapou 

 

 

 

 

 

 


