
Geografia – nižšie stredné vzdelávanie 

Človek a spoločnosť 

Slovensko  9. ročník 

Vzdelávací štandard 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

 

 zhodnotiť polohu Slovenska v rámci 

Európy a sveta z mapy (hranice, 

susedné štáty, horské celky, nížiny, 

podnebné pásma) („čítanie“ mapy),  

 identifikovať na mape najväčšie 

pohoria, nížiny a kotliny Slovenska,  

  vysvetliť vplyv oceánu a 

prevládajúceho západného prúdenia 

vzduchu na podnebie Slovenska,  

 zdôvodniť vznik troch klimatických 

oblastí na území Slovenska, 

   vymedziť a porovnať podľa mapy 

povodia najväčších slovenských riek,  

 vysvetliť príčiny rozdielov v 

množstve vody počas roka v 

najväčších riekach Slovenska,  

  v tematickej mape rozlíšiť oblasti s 

vysokým výskytom zdrojov 

podzemnej vody,  

  odôvodniť pomocou nákresu 

usporiadanie vegetačných 

(rastlinných) stupňov na Slovensku,  

 uviesť päť typických rastlinných a 

živočíšnych druhov žijúcich v 

jednotlivých vegetačných stupňoch,  

  v tematickej mape ohraničiť 

veľkoplošné chránené územia na 

Slovensku („čítanie“ mapy), 

Karpaty ,Tatry, Nízke Tatry, Slovenské 

rudohorie, Štiavnické vrchy, Slovenský raj, 

Slovenský kras, Muránska planina, Veľká 

Fatra, Malá Fatra, Poľana, Pieniny, Vihorlat, 

Slanské vrchy, Nízke Beskydy Podunajská 

nížina, Záhorská nížina, Hornonitrianska 

kotlina, Považské podolie, Žilinská kotlina, 

Juhoslovenská kotlina, Košická kotlina, 

Východoslovenská nížina Dunaj, Váh, Hron, 

Orava, Hornád, Poprad, Ondava jazerá, 

plesá, umelé vodné nádrže minerálne a 

termálne pramene klimatické oblasti 

vegetačné (rastlinné) stupne chránené 

oblasti 

  v časovej postupnosti zaradiť tri 

najdôležitejšie historické udalosti v 

dejinách Slovenska,  

  vysvetliť príčiny zmien v počte 

obyvateľov Slovenska za posledných 

50 rokov,  

  zhodnotiť vplyv prírodných 

podmienok na nerovnomerné 

rozmiestnenie obyvateľstva 

Slovenska,  

  zdôvodniť rozmiestnenie národností 

na území Slovenska,  

História 

 obyvateľstvo mestá, vidiecke sídla 

Bratislava, Trnava, Košice, Prešov, Banská 

Bystrica, Žilina Nitra, Trenčín, Poprad, 

Martin hospodárstvo a nerastné suroviny 

administratívne členenie cestovný ruch 

problémy Slovenska regióny Slovenska 

pamiatky zaradené v zozname prírodného a 

kultúrneho dedičstva UNESCO 



  na základe tematickej mapy vytvoriť 

zoznam desiatich najľudnatejších 

miest Slovenska,  

  zdôvodniť výnimočnosť postavenia 

Bratislavy a Košíc na Slovensku a v 

Európe,  

  vysvetliť príčiny zmien v 

hospodárstve Slovenska po roku 

1989,  

  porovnať hospodárstvo a odvetvovú 

štruktúru priemyslu v jednotlivých 

regiónoch Slovenska,  

  v obsahu tematickej mapy rozlíšiť 

najznečistenejšie oblasti Slovenska 

(„čítanie“ mapy),  

 zhodnotiť možnosti Slovenska z 

pohľadu rozvoja cestovného ruchu, 

 zaujať postoj k trom závažným 

problémom Slovenska,  

  zdôvodniť zaradenie piatich 

pamiatok do Zoznamu kultúrneho a 

prírodného dedičstva UNESCO a 

ukázať ich na mape,  

  vymedziť na mape 

administratívneho členenia 

Slovenska hranice jednotlivých 

krajov (VÚC) a určiť ich hlavné 

mestá,  

  porovnať prírodné podmienky 

krajov na západnom, strednom a 

východnom Slovensku,  

  usporiadať podľa rozlohy a počtu 

obyvateľov tri najväčšie kraje 

Slovenska,  

  porovnať jednotlivé kraje navzájom 

a vystihnúť tri spoločné a tri 

rozdielne črty v ich hospodárstve. 

  

 


