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Test k přijímacím zkouškám na dvouoborové bakalářské studium 
Celkový počet bodů: 100 
Počet otázek 20 
U každé otázky je právě jedna správná odpověď. 
Každá otázka je hodnocena 5 body.  
 
 

1. Afélium  
a) Je doba oběhu Země kolem Slunce 
b) Je nejkratší vzdálenost Země od Slunce 
c) Je doba oběhu Měsíce kokem Země 
d) Je nejdelší vzdálenost Země od Slunce 
 
       2. Dne 21.6. je 
a) Nejkratší den na severní polokouli 
b) Nejdelší den na severní polokouli 
c) Den i noc jsou na severní polokouli stejně dlouhé  
d) Nejdelší noc na severní polokouli 
 

3. Činností glaciálních procesů vznikají útvary: 
a) Říční nivy    
b) Morény a kary    
c) Škrapy, závrty, polje    
d) Abrazní terasy 
 

4. Pro vegetační pásmo stepí a lesostepí je typické zemědělské zaměření: 
a) Chov sobů a bobulového ovoce 
b) Chov skotu a pěstování podzemnice olejné 
c) Pěstování pšenice, kukuřice, cukrové řepy 
d) Pěstování olivovníku, vinné révy, fíkovníku 
 

5. Korálové ostrovy se vyskytují: 
a) Jen v Oceánii 
b) V oblasti kolem obratníků 
c) V oblasti kolem rovníku 
d) V oblasti mezi 30o jižní zeměpisné šířky a 30o severní zeměpisné šířky 
 

6. Oblast Hornomoravského úvalu pokrývají zejména: 
a) Podzolové a hnědé lesní půdy 
b) Černozemě, hnědozemě, nivní půdy 
c) Hnědozemě a rašelinné půdy 
d) Rendziny a hnědé půdy 
 

7. Měřítkem mapy rozumíme: 
a) Nástroj sloužící k měření na mapách   
b) Údaje o rozměrech mapy   
c) Poměr nezkreslené délky na mapě k délce ve skutečnosti   
d) Poměr délek, ploch a úhlů na mapě 
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8. Na mapě znázorňující výškopis se: 
a) Bod A nachází výše než bod B 
b) Interval vrstevnic je 10 m 
c) Údolí uprostřed mapy stoupá směrem od severu k jihu 
d) Bod C se nachází v údolí 
 

 
 
 

9. Hlavní základna automobilového průmyslu v České republice se nachází v: 
a) Pardubicích 
b) Praze 
c) Mladé Boleslavi 
d) Přerově 
 

10. Podkarpatská Rus byla součástí bývalého Československa v letech: 
a) 1939-45  
b) 1945-48  
c) 1920-28  
d) 1918-38 
 
      11. Lesnatost na území České republiky dosahuje z celkové rozlohy státu přibližně: 
a) třetinu 
b) polovinu 
c) pětinu 
d) šestinu 
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12. V současné době se v České republice těží černé uhlí na: 
a) Ostravsku a Karvinsku 
b) Ostravsku a Kladensku 
c) Ostravsku a Plzeňsku 
d) Karvinsku a Frýdecko-Místecku 
 
 
 

13. Současné krajské uspořádání České republiky je do: 
a) 10 krajů 
b) 12 krajů 
c) 13 krajů  
d) 14 krajů 
 
 
 

14. V Moravskoslezském kraji se soustředí významná výroba léčiv v: 
a) Opavě 
b) Odrách 
c) Bohumíně 
d) Léčiva se v Moravskoslezském kraji nevyrábějí 
 
 
 

15. Členem NATO není: 
a) Švédsko 
b) Norsko 
c) Dánsko 
d) Island 
 
 
 

16. Monarchistické zřízení má: 
a) Irsko 
b) Portugalsko 
c) Itálie 
d) Belgie 
 
 
 

17. Ve kterém státě žijí převážně šíitští muslimové? 
a) Turecko 
b) Saúdská Arábie 
c) Írán 
d) Indonésie 
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18. Součástí SSSR nebylo: 
a) Lotyšsko 
b) Estonsko 
c) Polsko 
d) Bělorusko 
 
 
 

19. Která z následujících zemí má totalitní vládu? 
a) Německo 
b) KLDR 
c) Mexiko 
d) Indie 
 
 
 

20.  Na mapě je zobrazen Plzeňský kraj – vyberte správnou odpověď: 
a) Plzeňský kraj sousedí se dvěma státy. 
b) Plzeňským krajem protékají řeky Ohře, Mže, Berounka a Radbuza 
c) Plzeňský kraj sousedí s Karlovarským, Ústeckým, Středočeským a Jihočeským krajem 
d) Na území Plzeňského kraje leží města Domažlice, Tachov, Cheb a Klatovy 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


