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Přijímací test oboru Geografie (dvouoborová) 

Datum: 26. května 2012     Univerzitní číslo: 

 

 

Správná řešení: a,c,b,a,d,b,c,c,b,c,d,a,b,a,d,a,c,a,b,b 

 

Obecná fyzická geografie a základy planetární geografie: 

 

 

1. V době letního slunovratu dopadají sluneční paprsky kolmo k zemi: 

a)  na obratníku Raka 

b)  na obratníku Kozoroha 

c)  na rovníku 

d)  na jižním polárním kruhu 

 

2. Největší zastoupení v atmosféře má: 

a)  kyslík 

b)  vodík 

c)  dusík 

d)  oxid uhličitý 

 

3. Permafrost je charakteristický pro oblasti:  

a)   oceánských pánví  

b)   tundry  

c)  stratosféry  

d)  pouští mírného pásu 

 

4. Klima stepních oblastí se vyznačuje: 

a)  horkým létem a chladnou zimou 

b)  horkým létem a mírnou zimou  

c)  chladným létem a chladnou zimou 

d)  chladným létem a mírnou zimou 

 

5. Tropický deštný les nenajdeme:  

a)  v Kongu  

b)  v Malajsii  

c)  v Hondurasu  

d)  v Uruguayi 

 

6. K endogenním procesům patří:  

a)  činnost proudící vody  

b)  zemětřesení  

c)  působení větru  

d)  ledovcová modelace 
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Obecná socioekonomická geografie: 

 

 

7. K terciérnímu hospodářskému sektoru nepatří: 

a)  maloobchod 

b)  osobní doprava 

c)  vodní hospodářství 

d)  pojišťovnictví 

 

8. Germánská jazyková skupina zahrnuje: 

a)  finštinu 

b)  maďarštinu 

c)  švédštinu 

d)  francouzštinu 

 

9. Průměrný počet narozených dětí na jednu ženu vyjadřuje demografický ukazatel: 

a)  natalita 

b)  fertilita 

c)  mobilita 

d) mortalita 

 

10. Které z následujících tvrzení je správné: 

a)  obyvatelstvo v Evropě se v současnosti vyznačuje vysokou natalitou 

b)  Západní Evropa má záporné migrační saldo 

c)  Východní Evropa má záporný přirozený přírůstek 

d)  Jižní Evropa má nejvyšší míru urbanizace v Evropě 

 

11. Z následujících států má nejvyšší podíl zaměstnaných v zemědělství z celkového 

počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva: 
a)  Polsko 

b)  Kanada 

c)  Jižní Korea 

d)  Vietnam 

 

12. Který z následujících států má federativní uspořádání? 
a)  Rakousko 

b)  Japonsko 

c)  Turecko 

d)  Ukrajina 
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Přijímací test oboru Geografie (dvouoborová) 

Datum: 26. května 2012     Univerzitní číslo: 

 

 

Základy kartografie: 

 

 

13. Na turistické mapě v měřítku 1:25 000 znamená vzdálenost 3 cm ve skutečnosti: 

a)  7 500 m 

b)  0,75 km 

c)  7,5 km 

d)  75 m 

 

14. Politická mapa světa ve školním atlasu patří mezi mapy: 

a)  malého měřítka 

b)  středního měřítka 

c)  velkého měřítka 

d)  globálního měřítka 

 

 

 

 

Regionální geografie světa a České republiky: 
 

 

15. Ke geomorfologické subprovincii Západní Karpaty nepatří: 

a)  Ostravská pánev 

b)  Hornomoravský úval 

c)  Chřiby 

d)  Dolnomoravský úval 

 

16. V roce 2004 vstoupilo do Evropské unie: 

a)  Finsko 

b)  Maďarsko 

c)  Bulharsko 

d)  Řecko 

 

17. K Jihomoravskému kraji nepatří okres: 

a)  Vyškov 

b)  Blansko 

c)  Uherské Hradiště 

d)  Břeclav 

 

18. Větší počet obyvatel než Slovenská republika vykazuje: 

a)  Švýcarsko 

b)  Norsko 

c)  Litva 

d)  Albánie 



 4 

 

 

19. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 

a)  Missouri je levostranným přítokem Mississippi 

b)  Dunajská delta je na hranicích Rumunska a Ukrajiny 

c)  Rýn pramení v pohoří Schwarzwald 

d)  Volha ústí do Azovského moře 

 

 

20. Které z následujících měst je na obrysové mapě chybně lokalizováno? 

a)  Marseille 

b)  Bordeaux 

c)  Lyon 

d)  Strasbourg 

 

 

 

 

  
 


