
Přijímací test pro obor Fyzická geografie a geoekologie 
 
Pokyny pro vyplnění: Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy přeškrtněte a zakroužkujte jinou 
 
 
1. Co je meteorit. 

a. Kosmické těleso, které shoří v atmosféře planety. 
b. Světelný úkaz v atmosféře způsobený prolétávajícím kosmickým tělesem. 
c. Zbytek kosmického tělesa dopadlý na povrch planety po průletu atmosférou. 

2. Co je zeměpisná délka. 
a. Úhel, který svírá (polo)rovina základního poledníku s (polo)rovinou místního 

poledníku určovaného bodu. 
b. Úhel, který svírá rovina rovníku se spojnicí určovaného bodu se středem Země. 
c. Úhel, který svírá polorovina greenwichského poledníku se severním pólem. 

3. Co je příčinou tektonického zemětřesení? 
a. Výbuch sopky. 
b. Pohyb litosférických desek. 
c. Tsunami (Cunami). 

4. Podklad pevninského šelfu tvoří: 
a. oceánská zemská kůra 
b. pevninská zemská kůra 
c. pevninská i oceánská zemská kůra 

5. Příliv a odliv (slapové jevy) jsou způsobeny: 
a. rotací jádra Země 
b. gravitačním působením Měsíce a Slunce. 
c. pohyby litosférických desek po plášti Země. 

6. Co je „moréna“. 
a. Říční údolí z předledové doby, přehloubené ledovcem a později zalité mořem. 
b. Rýhy a ohlazy způsobené na skalním podkladu pohybem ledovce. 
c. Val z neutříděných zvětralin přihrnutý do údolí ledovci. 

7. Co jsou izohyety. 
a. Čáry spojující místa se stejnou teplotou. 
b. Čáry spojující místa se stejným tlakem. 
c. Čáry spojující místa se stejným úhrnem srážek. 

8. Co je podstatným činitelem pro vznik rendziny. 
a. Vysoká hladina podzemní vody. 
b. Vysoký obsah jílu. 
c. Karbonátové horniny. 

9. Co je povodí. 
a. Území, ze kterého hlavní tok se svými přítoky odvádí povrchovou vodu. 
b. Smyšlená čára vyznačující geografickou hranici sousedních povodí. 
c. Území, které je zaplavováno vodou při zvýšených vodních stavech. 

10. Konformní zobrazení... 
a. nezkresluje úhly. 
b. nezkresluje délky poledníků. 
c. nezkresluje plochy. 



Přijímací test pro obor Fyzická geografie a geoekologie – Bc. 
 
Pokyny pro vyplnění: Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy přeškrtněte a zakroužkujte jinou 
 
 
11. V přísluní (periheliu) je Země: 

a. v prvních lednových dnech 
b. na začátku července 
c. na jaře a na podzim 

12. Vázaná rotace Měsíce je způsobena: 
a. vlivem elektromagnetického pole Země 
b. gravitačním působením Země 
c. gravitačním působením Slunce 

13. Průměrná mocnost zemské kůry je: 
a. 3,5 km 
b. 35 km 
c. 350 km 

14. Přeměněné (metamorfované) horniny vznikají přeměnou: 
a. pouze vyvřelých hornin 
b. pouze usazených hornin 
c. vyvřelých i usazených hornin 

15. Kar vzniká: 
a. eolickými procesy 
b. ledovcovými procesy 
c. krasovými procesy 

16. Troposféra je: 
a. spodní vrstva atmosféry 
b. svrchní vrstva atmosféry 
c. vrstva atmosféry pohlcující UV záření 

17. Půdní horizont „C“ je 
a. nejsvrchnější horizont z dokonale zvětralých nerostných částic bohatý 

humusem 
b. horizont obohacený o látky vyplavené z nadložního horizontu (např. 

sloučeniny železa, hliníku, půdní koloidy) 
c. půdotvornými procesy nezasažená matečná hornina nebo její zvětralina 

18. Izoterma je čára spojující místa se stejnými 
a. průměrnými srážkami 
b. průměrnými teplotami vzduchu 
c. průměrnými rychlostmi větru 

19. Jezera vzniklá ve sníženinách, které vznikly propadnutím stropů přirozených 
podzemních prostor ve vápencových oblastech, nazýváme dle původu: 

a. tektonická 
b. karová 
c. krasová 

20. Nezkreslená délka 1 cm, změřená na mapě v měřítku 1:10 000 odpovídá 
ve skutečnosti vzdálenosti: 

a. 100 m 
b. 1 000 m 
c. 10 000 m. 



Přijímací test pro obor Fyzická geografie a geoekologie 
 
Pokyny pro vyplnění: Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy přeškrtněte a zakroužkujte jinou 
 
 
21. Co je meteorit. 

a. Kosmické těleso, které shoří v atmosféře planety. 
b. Světelný úkaz v atmosféře způsobený prolétávajícím kosmickým tělesem. 
c. Zbytek kosmického tělesa dopadlý na povrch planety po průletu atmosférou. 

22. Co je zeměpisná délka. 
a. Úhel, který svírá (polo)rovina základního poledníku s (polo)rovinou místního 

poledníku určovaného bodu. 
b. Úhel, který svírá rovina rovníku se spojnicí určovaného bodu se středem Země. 
c. Úhel, který svírá polorovina greenwichského poledníku se severním pólem. 

23. Co je příčinou tektonického zemětřesení? 
a. Výbuch sopky. 
b. Pohyb litosférických desek. 
c. Tsunami (Cunami). 

24. Podklad pevninského šelfu tvoří: 
a. oceánská zemská kůra 
b. pevninská zemská kůra 
c. pevninská i oceánská zemská kůra 

25. Příliv a odliv (slapové jevy) na Zemi jsou způsobeny: 
a. rotací jádra Země 
b. gravitačním působením Měsíce a Slunce. 
c. pohyby litosférických desek po plášti Země. 

26. Co je „moréna“. 
a. Říční údolí z předledové doby, přehloubené ledovcem a později zalité mořem. 
b. Rýhy a ohlazy způsobené na skalním podkladu pohybem ledovce. 
c. Val z neutříděných zvětralin přihrnutý do údolí ledovcem. 

27. Co jsou izohyety. 
a. Čáry spojující místa se stejnou teplotou. 
b. Čáry spojující místa se stejným tlakem. 
c. Čáry spojující místa se stejným úhrnem srážek. 

28. Co je podstatným činitelem pro vznik rendziny. 
a. Vysoká hladina podzemní vody. 
b. Vysoký obsah jílu. 
c. Karbonátové horniny. 

29. Co je povodí. 
a. Území, ze kterého hlavní tok se svými přítoky odvádí povrchovou vodu. 
b. Smyšlená čára vyznačující geografickou hranici sousedních povodí. 
c. Území, které je zaplavováno vodou při zvýšených vodních stavech. 

30. Konformní zobrazení... 
a. nezkresluje úhly. 
b. nezkresluje délky poledníků. 
c. nezkresluje plochy. 
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31. V přísluní (periheliu) je Země: 

a. v prvních lednových dnech 
b. na začátku července 
c. na jaře a na podzim 

32. Vázaná rotace Měsíce je způsobena: 
a. vlivem elektromagnetického pole Země 
b. gravitačním působením Země 
c. gravitačním působením Slunce 

33. Průměrná mocnost zemské kůry je: 
a. 3,5 km 
b. 35 km 
c. 350 km 

34. Přeměněné (metamorfované) horniny vznikají přeměnou: 
a. pouze vyvřelých hornin 
b. pouze usazených hornin 
c. vyvřelých i usazených hornin 

35. Kar vzniká: 
a. eolickými procesy 
b. ledovcovými procesy 
c. krasovými procesy 

36. Troposféra je: 
a. spodní vrstva atmosféry 
b. svrchní vrstva atmosféry 
c. vrstva atmosféry pohlcující UV záření 

37. Půdní horizont „C“ je 
a. nejsvrchnější horizont z dokonale zvětralých nerostných částic bohatý 

humusem 
b. horizont obohacený o látky vyplavené z nadložního horizontu (např. 

sloučeniny železa, hliníku, půdní koloidy) 
c. půdotvornými procesy nezasažená matečná hornina nebo její zvětralina 

38. Izoterma je čára spojující místa se stejnými 
a. průměrnými srážkami 
b. průměrnými teplotami vzduchu 
c. průměrnými rychlostmi větru 

39. Jezera vzniklá ve sníženinách, které vznikly propadnutím stropů přirozených 
podzemních prostor ve vápencových oblastech, nazýváme dle původu: 

a. tektonická 
b. karová 
c. krasová 

40. Nezkreslená délka 1 cm, změřená na mapě v měřítku 1:10 000 odpovídá 
ve skutečnosti vzdálenosti: 

a. 100 m 
b. 1 000 m 
c. 10 000 m. 

 


