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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA BAKALÁ ŘSKÉ STUDIUM OBORU POLITICKÁ A 
KULTURNÍ GEOGRAFIE P ŘF OU PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 – 

PÍSEMNÁ ČÁST DNE 21. KVĚTNA 2011 
 
Prosíme, přečtěte si pozorně následující pokyny k vyplnění testu!!! 
Každá otázka má jednu správnou odpověď. 
Vaši odpověď označte kroužkem kolem příslušného písmenka u dané otázky – př.   a 
Zakroužkování více písmenek u jedné otázky bude považováno za chybnou odpověď. 
V případě opravy přeškrtněte původní odpověď křížkem a novou volbu označte kroužkem 
kolem příslušného písmenka. 
 
 

Regionální geografie světa a České republiky: 
 
1. Členem NATO není: 
a) Švédsko 
b) Norsko 
c) Dánsko 
d) Island 
 
2. Nepočetnější národnostní menšinou v Česku jsou v současnosti: 
a) Poláci 
b) Slováci 
c) Němci 
d) Vietnamci  
 
3. Ve kterém státě žijí převážně šíitští muslimové? 
a) Turecko 
b) Saúdská Arábie 
c) Írán 
d) Indonésie 
 
4. Počet stálých členů Rady bezpečnosti OSN je 

a) 3 
b) 5 
c) 7 
d) 10 

 
5. Mezi monarchie nepatří: 

a) Dánsko 
b) Bhútán 
c) Portugalsko 
d) Thajsko 

 
6. Mezi státy, které nezavedly EURO, patří: 

a) Dánsko, Švédsko 
b) Finsko, Estonsko 
c) Portugalsko, Řecko 
d) Irsko, Malta 
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Dějiny světa a České republiky: 
 
7. Součástí SSSR nebylo: 
a) Lotyšsko 
b) Estonsko 
c) Polsko 
d) Bělorusko 
 
8. USA vstoupily do 2. světové války po útoku Japonska na: 
a) Guantánamo 
b) Pearl Harbor 
c) Midway 
d) New York 
 
9. Napište přesné datum vzniku samostatného Československa a datum vzniku České 
republiky (za správnou odpověď se považuje správné zodpovězení obou otázek): 
 
.................................28. 10. 1918 
 
.................................1. 1. 1993 
 
10. Česká republika se stala členem Evropské unie: 
a) 1. května 2004 
b) 1. ledna 1999 
c) 1. dubna 1993 
d) dosud se členem nestala 
 

Obecná socioekonomická geografie: 
 
11. Která z možností obsahuje správně sestupně seřazené státy podle lidnatosti? 
a) Čína, USA, Japonsko, Indonésie 
b) Indie, Německo, Brazílie, Polsko 
c) Čína, Bangladéš, Mexiko, Česko 
d) Rusko, Čína, Japonsko, Francie 
 
12. Které tvrzení je správné? 
a) V Latinské Americe se hovoří převážně germánskými jazyky 
b) Nejrozšířenějším náboženství na světě z hlediska počtu věřících je islám 
c) Čína má vyšší přírůstek obyvatelstva než Pobřeží Slonoviny 
d) V zemích EU žije více obyvatel než v USA 
 
13. Které tvrzení je správné? 
a) Největším producentem ropy na světě je v současnosti Saudská Arábie 
b) vysoký podíl zemědělství na zaměstnanosti obyvatel je znakem vyspělosti ekonomiky státu 
c) Obuvnický průmysl má vysokou přidanou hodnotu 
d) Podíl rozvojových zemí na průmyslové výrobě světa klesá 
 
14. Která z následujících zemí má totalitní vládu? 
a) Německo 
b) KLDR 
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c) Mexiko 
d) Indie 
 

Základy společenských věd: 
 
15. V moderním demokratickém státě dělíme moc na: 
a) politickou, hospodářskou a vojenskou 
b) zákonodárnou, výkonnou a soudní 
c) politickou, hospodářskou a soudní 
d) zákonodárnou, výkonnou a policejní 
 
16. Přijetí a osvojení si prvků kultury jiného společenství nazýváme: 
a) subkulturou 
b) akulturací 
c) kulturní difuzí 
d) rekulturací 
 
17. Zkratkou HDP v ekonomii označujeme: 
a) hlavní domácí produkt 
b) hrubý domácí produkt 
c) hlavní destinační produkt 
d) hladký domácí přínos 
 

Aktuální politické události: 
 
18. Současným ministrem zahraničí ČR je: 
a) Alexandr Vondra 
b) Petr Nečas 
c) Karel Schwarzenberg 
d) Jaromír Drábek 
 
19. Současný prezident USA je představitelem: 
a) Demokratické strany 
b) Republikánské strany 
c) Libertariánské strany 
d) Strany federalistů 
 
20. Ve kterém z následujících států probíhá v posledních 10 letech otevřený ozbrojený 
konflikt (a ť již vnitrostátní nebo mezinárodní)? 
a) Severní Irsko 
b) Rumunsko 
c) Súdán 
d) JAR 
 
 
 
 
 
 


