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Milé žákyně, milí žáci, vážení učitelé, 

šťastně jsme doputovali až do devátého ročníku. Společně jsme prošli učivem obecného zeměpisu 
i regionální geografie. V loňském roce jsme se seznámili s naší nádhernou vlastí a světadílem, ve kterém 
žijeme. Zbývá nám poslední část, a to socioekonomická geografie a vše, co k ní patří. Zopakujeme si 
a prohloubíme své znalosti z oblasti hospodářské činnosti člověka, politické geografie nebo globálních 
problémů lidstva. Pokusíme se zjistit, jaký je svět kolem nás. Že nevíte přesně, co se budeme učit? Tak 
neváhejte, otevřete tuto učebnici a vše se dozvíte. 
Kromě učebnice budete potřebovat i další literaturu, školní atlas světa a také internet. 
Učební texty jsou pro lepší pochopení doplněny řadou úkolů, mezipředmětových vztahů, zajímavostí, 
množstvím fotografií a také mapek a grafů. 
Nepoznávejte svět jen v teple domova a vydejte se ven. Přesvědčte se na vlastní oči, jestli je takový, jak 
jste si ho představovali ve své fantazii nebo jak jste se o něm učili ve škole. 
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Hodně úspěchů vám přejí autoři 

Poznámka k rozlohám států: Státy jsou řazeny podle celkové rozlohy včetně vodních ploch. 

Schválilo MŠMT čj. MSMT-36224/2015 dne 11. prosince 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní 
vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let. 

Veškeré rady, postupy a instrukce obsažené v této publikaci mají informativní charakter a byly zveřejněny za 
studijním účelem. Autoři ani nakladatel nenesou odpovědnost za škodu na zdraví či majetku osob vzniklou 
v souvislosti s jejich uplatňováním. 
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