
Úkol: Žáci si do sešitu přepíší text zápisu a vypracují úkoly, viz níže. 

Obyvatelé států 

Světová populace je počet obyvatel planety Země (vztažena k určitému datu). 

Pro počet obyvatel daného území či státu se používá pojmu obyvatelstvo. Na 

počet obyvatel má vliv především porodnost (natalita) a úmrtnost (mortalita), 

z jejichž matematického rozdílu vyplývá tzv. přirozený přírůstek obyvatelstva. 

Vliv má také migrace lidí (přesuny obyvatel) Z nebo DO dané oblasti… Nejvyšší 

přírůstek obyvatel připadá z 95% na málo rozvinuté země. 

Počet obyvatel státu neznamená totéž co hustota zalidnění! Hustota zalidnění 

neboli lidnatost je počet obyvatel určitého území (počet obyvatel na 1km2). 

Obecně lze říci, že místa s největší hustotou obyvatel mají seskupení blízkých 

sídel v okolí velmi velkých měst – aglomerace neboli megalopole. 

Úkoly: (Jako nápovědu můžeš použít učebnici, atlas či internet.) 

1) Zjisti 3 státy, které jsou na Zemi nejlidnatější a napiš, kolik to je v milionech. 

2) Zjisti na každém kontinentu, jaký stát je zde nejlidnatější. Který kontinent 

není trvale osídlený? 

3) Napiš obecně jaké oblasti, či krajiny (ne státy), mají nejnižší hustotu zalidnění 

na světě.  

4) Vypiš největší aglomeraci v Asii, v Americe, v Africe a v Evropě. 

5) Bonus: Jak chápeš údaj: přirozená míra přirozeného přírůstku v ČR v roce 

1999 byl -2 obyvatele na 1000 obyvatel? Jak se to projeví v dlouhodobém 

horizontu? 

 

Úkol: Pro zajímavost se podívej na animovanou mapu největších měst, jak se 

v čase zvětšovaly… viz odkaz – Megalopole a jejich budoucí vývoj. 

Úkol: Zjisti aktuální stav světové populace (nebo zde). Napiš si aktuální stav 

populace do sešitu.

https://www.visualcapitalist.com/animated-map-worlds-populous-cities-2100/
http://populace.population.city/world/
http://www.worldometers.info/cz/


Úkol: Žáci si do sešitu přepíší text zápisu, vypracují úkoly. Obrázky v sešitech mít 
nemusí, dokreslují pouze učivo. 

Hlavní faktory, podle kterých můžeme dělit obyvatele států, jsou např. rasa 

(základní 3 rasy), jazyk či jazyková skupina (rodina), etnicita (národnost), 

náboženství tzv. vyznání… Snaha dělit obyvatele však často vede k negativním 

vlivům např. k rasismu. 

Úkoly: (Jako nápovědu můžeš použít učebnici, atlas či internet.) 

1) Napiš, které 3 jazykové skupiny (rodiny) jsou v Evropě nejrozšířenější. 

2) Napiš, jaká další 3 náboženství mimo křesťanství jsou nejrozšířenější. 

3) Napiš, kolik procent z populace světa tvoří jednotlivé lidské rasy. 

Úkol: Zkus popsat vlastními slovy, co je to rasismus a napiš tuto definici rasismu 

do sešitu 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol: Podle atlasu zjisti, které barvy patří na mapě, viz výše, kterému 

náboženství. 

Růst světové populace (počet porodů na 1000 obyvatel)  

Náboženství v Evropě 


