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Písemná část zkoušky z geografie k přijímacímu řízení  

oborů �Mgr. studia Učitelství geografie pro SŠ (jednooborové), Učitelství geografie pro SŠ 
(dvouoborové) a Učitelství geografie pro ZŠ (dvouoborové) 

Správné odpovědi (vždy jediná správná odpověď) vpisujte čitelně do obdélníku (opravy vedle). 
Každá správná odpověď = 5 bodů, celkově max. 100 bodů. 

Vaše jméno a příjmení: ..................................... 

1) Pro oblasti vlhkých tropů jsou typické především půdy:    □.. 
a) hnědozemě b) červenozemě c) šedozemě  d) černozemě e) žlutozemě   

2) Mezi kartografická zobrazení nepatří zobrazení:     □.. 
a) Behrmanovo   b) Mercatorovo   c) Mollweidovo  d) Wernerovo e) Wangheimovo  

3) Mezi zakládající státy (původních 13) USA patří:     □.. 
a) Texas  b) Newfounland c) Illinois d) Delaware  e) Vermont 

4) Za základ vzniku Spojeného království lze pokládat v roce 1707 spojení Anglie a: □.. 
a) Irska  b) Norska c) Skotska d) Hanoverska e) Portugalska 

5) Která z těchto zemí je federací?       □.. 
a) Tanzanie b) Jordánsko c) Kambodža d) Řecko e) Maroko 

6) Bývalou francouzskou kolonií je:      □.. 
a) Angola b) Benin  c) Ekvádor d) Filipíny e) Indonésie 

 7) Mezi islámské sekty patří:       □.. 
a) alávité b) armenité c) rastafariáni d) lamaisté e) šintoisté 

8) Vyberte stát, který do skupiny logicky nenáleží z náboženských důvodů:  □.. 
a) Francie b) Norsko c) Litva d) Belgie e) Polsko 

9) Mezi románské jazyky náleží:       □.. 
a) waleština b) rumunština c) kašubština d) řečtina e) tamilština 

10) F.Y.R.O.M je úřední označení OSN pro:     □.. 
a) Albánii b) Kosovo c) Makedonii d) Kypr  e) Jugoslávii 
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11) Nejnižší míru lesnatosti z těchto zemí má:     □.. 
a) Finsko b) Dánsko c) Island  d) Bělorusko e) Maďarsko 

12) Brambory pochází ze zemědělského genového centra:    □.. 
a) australského b) indického  c) předoasijského    d) jihoamerického    e) afrického 

13) Na světovém úlovku průmyslového rybolovu se podílí nejvíce:   □.. 
a) mimotropická šelfová moře b) oblasti výstupných proudů c) příbřežní zóny a korálové ekoystémy

 d) otevřený oceán  e) hlubokomořské příkopy 

14) Největším producentem a exportérem ovčího masa je z těchto zemí:  □.. 
a) Japonsko b) Nový Zéland c) Lesotho d) Venezuela e) Ukrajina 

15) Systémem centralizace míst v sídelní geografií se zabýval (teorie):   □.. 
a) Christaller b) Zipf  c) Railly  d) Huff  e) Eifell 

16) Nejstarším geologickým útvarem je:      □.. 
a) křída  b) jura  c) devon  d) silur  e) kambrium 

17) Období aktivity alpínského vrásnění nejlépe vystihuje období:    □.. 
a) prvohory b) druhohory c) prahory d) druhohory až současnost e) čtvrtohory 

18) Plodnost lze jinak označit jako:       □.. 
a) natalitu b) mortalitu c) reprodukci d) fertilitu e) migrace 

19) Kaledonským vrásněním vzniklo pohoří:      □.. 
a) Pyreneje  b) Karpaty c) Kavkaz d) Skandy e) žádné 

20) Nejvyšší z těchto afrických hor je:      □.. 
a) Uhuru b) Keňa  c) Ras Dašan d) Tubkal e) Kamerun 
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Správné odpovědi: 
1b 
2e 
3d 
4c 
5a 
6b 
7a 
8b 
9b 
10c 
11b 
12d 
13a 
14b 
15a 
16e 
17d 
18d 
19d 
20a 
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Písemná část zkoušky z geografie k přijímacímu řízení  

oborů �Mgr. studia Učitelství geografie pro SŠ (jednooborové), Učitelství geografie pro SŠ 
(dvouoborové) a Učitelství geografie pro ZŠ (dvouoborové) 

Správné odpovědi (vždy jediná správná odpověď) vpisujte čitelně do obdélníku (opravy vedle). 
Každá správná odpověď = 5 bodů, celkově max. 100 bodů. 

Vaše jméno a příjmení: ..................................... 

1) Pro oblasti vlhkých tropů jsou typické především půdy:    □.. 
a) šedozemě b) červenozemě c) šedozemě  d) černozemě e) žlutozemě   

2) Mezi kartografická zobrazení nepatří zobrazení:     □.. 
a) Behrmanovo   b) Mercatorovo   c) Mollweidovo  d) Wernerovo e) Wangheimovo  

3) Mezi zakládající státy (původních 13) USA patří:     □.. 
a) Texas  b) Manitoba c) Aljaška d) Delaware  e) Vermont 

4) Za základ vzniku Spojeného království lze pokládat v roce 1707 spojení Anglie a: □.. 
a) Irska  b) Norska c) Skotska d) Hanoverska e) Portugalska 

5) Která z těchto zemí je federací?       □.. 
a) Indie  b) Turecko c) Libye  d) Rumunsko e) Maroko 

6) Bývalou francouzskou kolonií je:      □.. 
a) Angola b) Benin  c) Chile  d) Ghana e) Indonésie 

 7) Mezi islámské sekty patří:       □.. 
a) alávité b) armenité c) thomité d) lamaisté e) šintoisté 

8) Vyberte stát, který do skupiny logicky nenáleží z náboženských důvodů:  □.. 
a) Francie b) Norsko c) Litva  d) Belgie e) Polsko 

9) Mezi románské jazyky náleží:       □.. 
a) waleština b) katalánština c) kašubština d) bosňáčtina e) arabština 

10) F.Y.R.O.M je úřední označení OSN pro:     □.. 
a) Albánii b) Kosovo c) Makedonii d) Kypr  e) Jugoslávii 
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11) Nejnižší míru lesnatosti z těchto zemí má:     □.. 
a) Finsko b) Dánsko c) Island  d) Bělorusko e) Maďarsko 

12) Kukuřice pochází ze zemědělského genového centra:    □.. 
a) australského b) indického  c) předoasijského    d) středoamerického    e) afrického 

13) Na světovém úlovku průmyslového rybolovu se podílí nejvíce:   □.. 
a) mimotropická šelfová moře b) oblasti výstupných proudů c) příbřežní zóny a korálové ekoystémy

 d) otevřený oceán  e) hlubokomořské příkopy 

14) Největším producentem a exportérem ovčího masa je z těchto zemí:  □.. 
a) Japonsko b) Nový Zéland c) Lesotho d) Venezuela e) Ukrajina 

15) Systémem centralizace míst v sídelní geografií se zabýval (teorie):   □.. 
a) Christaller b) Zipf  c) Railly  d) Huff  e) Eifell 

16) Nejstarším geologickým útvarem je:      □.. 
a) křída  b) jura  c) ordovik d) silur  e) kambrium 

17) Období aktivity alpínského vrásnění nejlépe vystihuje období:    □.. 
a) prvohory b) druhohory c) prahory d) druhohory až současnost e) čtvrtohory 

18) Plodnost lze jinak označit jako:       □.. 
a) natalitu b) mortalitu c) reprodukci d) fertilitu e) migrace 

19) Kaledonským vrásněním vzniklo pohoří:      □.. 
a) Pyreneje  b) Karpaty c) Kavkaz d) Skandy e) žádné 

20) Nejvyšší z těchto afrických hor je:      □.. 
a) Uhuru b) Keňa  c) Ras Dašan d) Tubkal e) Kamerun 
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Správné odpovědi: 
1b 
2e 
3d 
4c 
5a 
6b 
7a 
8b 
9b 
10c 
11b 
12d 
13a 
14b 
15a 
16e 
17d 
18d 
19d 
20a 
 
 


