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Regionální geografie světa a České republiky: 
 

 

1. Rozloha České republiky je přibližně stejná jako rozloha: 

a) Panamy 

b) Moldavska 

c) Norska 

d) Nizozemska 

 

2. Nejvýznamnějším obchodním partnerem Česka (z hlediska objemu vzájemného 

obchodu) je: 

a) Slovensko 

b) Rusko 

c) USA 

d) Německo 

 

3. Měnou s názvem „koruna“ se neplatí ve státě: 

a) Norsko 

b) Dánsko 

c) Švédsko 

d) Finsko 

 

4. Označte chybnou variantu státu a měst, která v něm leží: 

a) Kazachstán – Almaty, Astana 

b) Uzbekistán – Buchara, Taškent 

c) Gruzie – Tbilisi, Suchumi 

d) Tádžikistán – Dušanbe, Kábul 

 

5. Se kterou zemí nesousedí Bolívie? 

a) Paraguay 

b) Chile 

c) Peru 

d) Ekvádor 

 

6. Výraznou náboženskou minoritou v Egyptě jsou: 

a) muslimové 

b) koptové 

c) hinduisté 

d) židé 

 

 

Dějiny světa a České republiky: 
 

7. Invaze do ČSSR se v roce 1968 neúčastnil stát: 

a) Rumunsko 

b) Bulharsko 

c) Polsko 

d) Maďarsko 
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8. Součástí Jugoslávie nebyl jeden z následujících států: 

a) Srbsko 

b) Albánie 

c) Makedonie 

d) Slovinsko 

 

9. Protektorát Čechy a Morava byl vytvořen: 

a) 5. září 1938 poté, co československá vláda akceptovala tzv. karlovarský program SDP 

b) 1. října 1938 poté, co československá vláda akceptovala Mnichovskou dohodu 

c) 15. března 1939 poté, co prezident Hácha souhlasil s okupací Českých zemí Německem 

d) 1. září 1939 po útoku hitlerovského Německa na Polsko 

 

10. Mezi integrační uskupení, která se postupně transformovala v Evropskou unii, 

nepatří: 

a) Evropské společenství uhlí a oceli 

b) Evropské společenství pro jadernou energii 

c) Evropské sdružení volného obchodu 

d) Evropské hospodářské společenství 

 

 

Obecná socioekonomická geografie: 
 

 

11. Který z následujících států má federativní uspořádání: 

a) Francie 

b) Rakousko 

c) Japonsko 

d) Turecko 

 

12. Demografický ukazatel natalita označuje: 

a) průměrný počet narozených dětí na jednoho obyvatele 

b) průměrný počet narozených dětí na jednu ženu 

c) podíl zemřelých na 1000 obyvatel 

d) podíl narozených na 1000 obyvatel 

 

13. Suburbanizace je termín označující: 

a) revitalizaci městského centra a zároveň postupné nahrazení původního obyvatelstva 

obyvateli s vyšším sociálním statusem 

b) vytváření městských čtvrtí charakteristických etnicky homogenním obyvatelstvem s 

nízkým sociálním statusem a úpadkem bytového fondu 

c) proces přesunu obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí 

d) zvyšování podílu komerčních funkcí na celkové struktuře využití ploch 

 

14. Z hlediska sektorové struktury jsou ekonomicky vyspělé země charakteristické: 

a) vysokým podílem terciéru a prudkým růstem kvartéru 

b) vysokým podílem sekundéru 

c) vysokým podílem priméru a poklesem kvartéru 

d) vysokým podílem priméru a růstem sekundéru 
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Základy společenských věd: 
 

15. Největšími příznivci zásahů státu do ekonomiky jsou: 

a) sociální demokraté 

b) komunisté 

c) liberálové 

d) konzervativci 

 

16. Šovinismus je: 

a) přesvědčení o tom, že národ či jiná společensky utvářená skupina, jíž se cítím být členem, 

je nadřazená nad jiné podobné skupiny 

b) strach ze všeho cizího (např. z náboženství, kulturních zvyklostí apod.) 

c) programové oddělování určitých skupin lidí (např. ve vzdělávání, v zaměstnání apod.) 

d) předpojatost vůči Židům 

 

17. Známé podobenství o jeskyni je základem politické filozofie 

a) Aristotelovy 

b) Platónovy 

c) Sókratovy 

d) Pythagorovy 

 

Aktuální politické události: 
 

18. Současným prezidentem Francie je: 

a) Nicolas Sarkozy 

b) François Hollande 

c) Georges Pompidou 

d) Valéry Giscard d'Estaing 

 

19. Předsednickou zemí EU je od 1. 1. 2012: 

a) Polsko 

b) Maďarsko 

c) Dánsko 

d) Belgie 

 

20. Současným/ou předsedou/kyní Poslanecké sněmovny ČR je: 

a) Přemysl Sobotka 

b) Petr Nečas 

c) Karolína Peak 

d) Miroslava Němcová 


