
ZEMĚPIS OBYVATELSTVA 
 

RASY, NÁRODY, JAZYKY 
RASY 

• Skupiny lidí, které se odlišují: vnějšími znaky a složením krve.  
• Rozlišujeme 3 základní rasy  

- Rasa europodní ( bílá ) – 45 % 
- Rasa mongoloidní ( žlutá ) – 40 % 
- Rasa negroidní- ekvatoriální (černá ) - 11% 

• Pojmy : 
           Rasismus = 
           Antisemitismus = 
           Holocaust = 
 

NÁRODY = významné lidské společenství 
 

• Společné znaky: území, jazyk, historický vývoj, kultura aj. 
• Na Zemi asi 3000 národů 

a) velké = 1. Číňané 1150 mil.,2. Hindustánci 320 mil.,3. Američané 220 mil., 4. Bengálci 185 mil., 5. Brazilci 150 
mil., 6. Rusové 147 mil. , 7. Japonci 124 mil., 8. Mexičané 95 mil., 9. Němci 82 mil.) 

      b)  nezformované – kmeny 
      c)  nové –Australané, Moldavané aj. 
• Pojmy : 

Vlastenectví = 
Nacionalismus = 
Šovinismus = 
občanská válka = 

 
JAZYK 

• Hlavní dorozumívací (komunikační) prostředek mezi lidmi. 
• Podle příbuznosti dělíme na jazykové skupiny –  

Např. Indoevropské jazyky : 
a) románské -  francouzština, italština, moldavština, španělština, portugalština, rumunština … 
b) germánské – angličtina, němčina, dánština, švédština, norština, vlámština, …. 
c) slovanské – čeština, ruština, polština, slovenština, ukrajinština, bulharština, srbština, 

makedonština, běloruština, srbskochorvatština… 
d) další  - řečtina, albánština, litevština, lotyština … 

• Světové jazyky – takové, kterými mluví velké národy, jež v minulosti ovládali rozsáhlé kolonie 
(angličtina, francouzština, španělština). 

• Jazyky, kterými mluví více než 100 milionů lidí : …… 
 

PÍSMO 
• Latinka                                         
• Azbuka 

• Čínské 
• Indické 

• Japonské 
• gruzínské 

• korejské • řecké • arabské 
• Hebrejské 

 
NÁBOŽENSTVÍ 

 
Názor na svět: věřící, bez vyznání a ateisté 

DĚLENÍ: 
1) SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ – křesťanství (2,2 mld. věřících), islám (1,3 mld.), buddhismus (382 mil.) 
2) NÁRODNOSTNÍ (prakticky jej vyznává jen jeden národ) – hinduismus (870 mil.), judaismus (15 mil.) 
3) PŘÍRODNÍ NÁBOŽENSTVÍ – šamanismus, totemismus, animismus aj. (asi 300 mil.) 
4) MODERNÍ NÁBOŽENSTVÍ – sekty (Mormoni, Svědci Jehovovi), ideologie (Juche – KLDR) 

 
PROBLÉMY 
Pro některé náboženství i sekty je typický :  
fanatismus = 
fundamentalismus = 
extremismus (např. terorismus) = 
Náboženská nesnášenlivost tak vede k řadě konfliktům (Severní Irsko, bývalá Jugoslávie, Palestina a Izrael)! 

a MÍŠENCI (míšené rasy ) – 4%  vzniklé díky migraci:  
• zambové – míšenci rasy ( indiání + černoši )  
• mulati – (černoší + běloši) 
• mestici - ( indiáni + běloši ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLAVNÍ NÁBOŽENSTVÍ 

• KŘESŤANSTVÍ se dělí na: katolíky, protestanty (evangelíky), pravoslavné (ortodoxní). Víra v Ježíše 
Krista – Syn Boží, bible – Nový zákon a evangelia, víra v posmrtný život, kostely.  

• ISLÁM má dva směry šíité (v Iránu) a sunnité.  Stoupenci Muslimové, Mohamed=prorok, Alláh=bůh, korán, 
mešity. 

• HINDUISTÉ – víra v převtělování, rozdělení obyvatel na kasty, posvátná Ganga, zvířata, rostliny, zikkurat =  
• BUDHISTÉ – zakladatel Buddha, tolerance a omezování vlastních potřeb, pagody. 
• JUDAISMUS (židovství) Židé vyvolený národ, Starý zákon, Zeď nářků, Izrael – kolébka tří náboženství. 

 
POJMY Z NÁBOŽENSTVÍ: 
mešita=        korán= 
bible =         velikonoce= 
Mekka=        tóra= 
ramadán=        Jeruzalém= 
Davidova hvězda=      Vatikán= 
Zeď nářků=       papež = 
 
VYBRANÁ SVATÁ MÍSTA NÁBOŽENSTVÍ: 

NÁBOŽENSTVÍ MĚSTO STÁT 
Křesťanství Betlém, Nazaret, Jeruzalém Izrael 
Katolická církev Vatikán Vatikán 
Pravoslavná  Konstantinopolis, Athény Turecko, Řecko 
Anglikánská Canterbury Velká Británie 
Islám Mekka, Medina, Jeruzalem Saudská Arábie, Izrael 
Hinduismus Váránásí Indie 
Buddhismus Lopburi, Bodh, Gaya, Sarnath Nepál, Indie 
Judaismus Jeruzalém Izrael 

 

PODÍL VĚŘÍCÍHO SVĚTA (V MILIONECH) 
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