
1) Konsociační demokracie je opak:
a) liberální demokracie
b) majoritní demokracie
c) konkordátní demokracie
d) minoritní demokracie
e) znalostní demokracie

2) Typickou geometrickou hranici má z těchto zemi na pevnině především
a) Slovinsko
b) Slovensko
c) Bhútán 
d) Barma
e) Egypt

3) Průmyslová revoluce způsobila ve své teritoriální ose (dimenzi) toto společenské štěpení:
a) centrum – periferie
b) církev – stát
c) město – venkov
d) vlastníci – pracující
e)     stát – občanská společnost

4) Území Kanady bylo rovněž kolonií
a) USA
b) Španělska
c) Dánska
d) Francie
e) Ruska

 
5) Současným zámořských územím Velké Británie je

a) Man
b) Wales
c) Seychely 
d) Hong Kong
e) Pitcairn

 
6) Členem Varšavské smlouvy nikdy nebyla(o)

a) Rumunsko
b) Československo
c) Jugoslávie
d) Bulharsko
e) Maďarsko

7) Maastrichtská smlouva znamenala pro členské země ES základ pro
a) vybudování jednotného vnitřního trhu do roku 1993
b) vytvoření prostoru pro volný pohyb osob
c) vytvoření Evropské měnové unie
d) bylo zavedeno konsenzuální rozhodování v oblasti volného obchodu v Radě ministrů
e) prostoru prto volný obchod

8) Mezi křesťany se neřadí
a) Asyrité
b) Maronité
c) Koptové
d) Armenité
e) Jazidé

9) Mezi svatá islámská města nepatří
a) Mekka
b) Jeruzalém
c) Kajruwán (Cairouanne)
d) Istanbul (Cařihrad, Konstantinopol)
e) Nadžaf

10) Kdo je autorem teorie polyarchie?
a) Giovanni Sartori
b) Jean Blondel
c) Robert Dahl
d) Arend Lijphart
e) Stein Rokkan



11) Pomáci se převážně od okolní majoritní populace vymezují na základě
a) regionálním
b) religiózním
c) kastovním
d) klanovém
e) jazykovém

12) Zvolte správné tvrzení týkající se sedmileté války:
a) Británie ztratila většinu svých kolonií ve prospěch Španělska
b) Rakousko získalo po jejím skončení Pruské Slezsko
c) Británie získala většinu kolonií Francie
d) Španělsko osvobodilo z portugalského područí Brazílii
e)     Od Dánska se odtrhlo Norsko

13) Mezi země, které byly v 18. a na začátku 19. století součástí britské koruny, patřilo:
a) Meklenbursko-Zvěřinsko (Meklenburg-Schwerin)
b) Hanoversko (Brunšvicko-Lunebursko)
c) Šlesvicko-Holštýnsko
d) Sachsen-Weimar-Eisenach (Sasko-Výmar-Eisenach)
e) Bádensko

14) Územní změny vyplývající z územního uspořádání po I. světové válce se netýkaly:
a) Eupen-Malmédy
b) Těšínského Slezska
c) Oravy a Spiše
d) Kosova
e) Sárska

15) V důsledku napoleonských válek 
a) ztratilo nezávislost Salzbursko a Kolínsko
b) bylo Španělsko dynasticky spojeno s Portugalskem
c) získalo nezávislost Řecko
d) se sjednotilo Rumunsko
e) bylo Sasko připojeno k Rakousku

16) Pod pojmem transhumance rozumíme:
a) intenziví formu chovu
b) extenzivní formu chovu
c) intezivní migraci
d) intenziví formu rybolovu
e) extenzivní formu rybolovu

17) Nejnižší lesnatost z těchto zemí má:
a) Finsko
b) Dánsko
c) Island
d) Bělorusko
e) Maďarsko

18)    Průmyslové klastry můžeme rozčlenit na:

    a) latelární, horizontální, vertikální
    b) vertikální, eliptické, hexagonální
    c) horizontální, hierarchické, aglomerované
    d) vertikální, horizontální,hierarchické
    e) horizontální, eliptické, disperzní

19)   Nejdůležitějšími prostory koncentrací ekonomické aktivity v Perroux-Boudevillově modelu jsou:
    a)   póly růstu
    b)  póly a osy růstu
    c)   póly růstu a tzv. potenciální pole růstu  zázemí   

d) póly difúze a periferie
e) centrum i periferie

20)  Průmyslová inercie znamená:    
  a)  schopnost průmyslu akceptovat inovace                                
  b)  schopnost průmyslu se přemisťovat                                     
  c)  schopnost průmyslu setrvávat na místě                              

d) schopnost průmyslu adaptovat se na změny prostředí
e) flexibilní  reakci průmyslu  na požadavky trhu


