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

1. Letní slunovrat na jižní polokouli nastává 
a) 21.3. 
b) 21.12. 
c) 21.6. 
d) 23.9. 
 
       2. Ostrov Hokkaidó má díky specifickým klimatickým podmínkám podobné 
podnebí jako v Evropě Finsko. Nachází se ve stejné zeměpisné šířce jako 
a) Sardinie, Korsika 
b) Česká republika 
c) Dánsko  
d) Island 
 

3. Pro krasové oblasti jsou charakteristické útvary: 
a) Meandry   
b) Morény, kary    
c) Škrapy, závrty, polje    
d) Abrazní terasy 
 

4. Bifurkace  
a) Přesun vzdušných hmot mezi tlakovou výší a níží 
b) Rozdvojení vodního toku do dvou povodí 
c) Vytváření jeskynních útvarů při pobřeží příbojem 
d) Proces narovnávání vodních toků 
 

5. Která pohoří v Evropě vznikla kaledonským vrásněním: 
a) Rila, Pirin  
b) Sierra Nevada, Šumava 
c) Pyreneje, Apeniny  
d) Skotská vysočina, Skandinávské pohoří 
 

6. Který stát eurozóny přijal jako poslední měnu euro? 
a) Slovensko 
b) Slovinsko 
c) Estonsko 
d) Řecko 

 
7. Který z následujících států je kandidátskou zemí na vstup do EU? 

a) Bulharsko 
b) Moldavsko 
c) Irsko 
d) Island 
 
 



8. Kdy Česko vstoupilo do NATO?: 
a) 12. března 1999 
b) 28. září 1999 
c) 1. ledna 2000 
d) 18. dubna 2002 
 

9. Oblast s těžbou kvalitní železné rudy v Evropě (mimo Ruska) 
a) Slovensko 
b) Polsko 
c) Norsko 
d) Švédsko 
 
      10. Vyberte zeměpisné názvy a pojmy charakteristické pro Finsko: 
a) Narvik, Trodheim, Skagerrak 
b) Vänern, Gloma, Kiruna 
c) Saaimaa, Turku, Lahti 
d) Själland, Kattegat, Svalbard 
 

11. Který z následujících jazyků nepatří do indoevropské jazykové skupiny? 
a) arménština  
b) maltština  
c) řečtina  
d) albánština 
 

12. Nejstarší republikou v Evropě je: 
a) Francie 
b) Německo 
c) San Marino 
d) Itálie 
 

13. Významným exportním průmyslovým odvětvím Švýcarska je: 
a) textilní průmysl 
b) přesné strojírenství 
c) černá metalurgie 
d) průmysl skla a keramiky 
 

14. Spolková země Německa, které se nachází na hranicích s Karlovarským a 
Ústeckým krajem 

a) Sasko 
b) Sársko 
c) Hesensko 
d) Bavorsko 
 

15. Na kolik geomorfologických provincií se dělí ČR? 
a) dvě 
b) tři 
c) čtyři 
d) pět 
 
 



16. 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 
 

17. Strategie dopravní politiky Česka počítá s konečným počtem železničních 
koridor ů: 

a) jedním 
b) dvěma 
c) třemi 
d) čtyřmi 

 
18. 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 
 

 
19. V období začátku velkých zámořských objevů byla Afrika kolonizována 

především: 
a) Španělskem 
b) Portugalskem   
c) Velkou Británií   
d) Francií 

20. Alfred Weber je autorem: 
a) teorie lokalizace  
b) teorie produkčních cyklů 
c) teorie dlouhých vln 
d) teorie centrálních míst 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20. Kdy Česko vstoupilo do NATO?: 
a) 12. března 1999 
b) 28. září 1999 
c) 1. ledna 2000 
d) 18. dubna 2002 
 
 


