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Správná řešení písemného testu z geografie 
 

Regionální geografie ČR 
 
1. Součástí Ústeckého kraje je okres: 
d)  Litoměřice 
 
2. Dálnice D5 vede: 
b)  z Prahy na Plzeň a dále do Německa 
 
3. Níže přiložený kartogram vyjadřuje situaci v kraji ( lokalizace krajského města je 
překryta bílým rámečkem):  
b)  Pardubickém  

 
4. Litvínov má významné zastoupení průmyslu: 
a)  chemického  
 
5. Mezi Chráněné krajinné oblasti patří:  
d) Moravský kras 
 
6. Ke geomorfologické subprovincii Vněkarpatské sníženiny nepatří celek:  
b)  Dolnomoravský úval 
 
7. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
d)  v Otrokovicích je důležitá gumárenská výroba  
 
8. K významným střediskům letní i zimní turistiky na Šumavě patří: 
b)  Železná Ruda 
 
9. Významnou českou vinařskou oblast najdeme v okolí: 
c)  Mělníka 
 
10. Které z následujících tvrzení není pravdivé? 
c)  v ČR došlo v uplynulých 20ti letech ke snížení rozlohy luk a pastvin 
 
 

 
Regionální geografie světa 

 
11. Mezi hlavní instituce Evropské unie patří Evropská centrální banka, která má své 
sídlo: 
d)  ve Frankfurtu nad Mohanem 
 
12. Politika apartheidu byla charakteristická pro? 
b)  JAR 
 
13. Na přiložené obrysové mapě je chybně lokalizováno město: 
a)  Mnichov 
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14. Ekonomicky vyspělý region Lombardie se nachází: 
b)  v Itálii 
 
15. Které z následujících porovnání států podle počtu obyvatel je správné (od 
nejlidnatějšího po nejméně lidnatý)? 
b)  Polsko > Švédsko > Chorvatsko 
 
16. Ekonomické jádro Austrálie leží v/na: 
a)  jihovýchodě státu 
 
17. Ke vnitrozemským státům (tj. země bez přístupu k oceánu/moři ) patří: 
d)  Bolívie 
 
18. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
c)  oblast kolem dolního toku Nilu má vyšší hustotu zalidnění než oblast kolem dolního 

toku Mississippi 
 
 
 

Obecná socioekonomická geografie 
 
19. Proces suburbanizace představuje: 
a)  přesun obyvatelstva, jejich aktivit, funkcí a služeb z jádrového města do jeho zázemí 
 
20. Počet živě narozených dětí živě v přepočtu na jednu ženu v reprodukčním věku 
vyjadřuje demografický ukazatel, který označujeme jako: 
c)  fertilita 
 
21. V rámci sektorového členění ekonomických činností zařazujeme mezi terciér: 
a)  zdravotnictví 
 
22. Sektor služeb má nejvyšší podíl na tvorbě HDP: 
b)  v Lucembursku 
 
23. Kočovné pastevectví je typické pro oblast: 
b)  afrického Sahelu 
 
24. Mezi státy se záporným migračním saldem (počet imigrantů je nižší než počet 
emigrantů) patří v současnosti: 
c)  Mexiko 
 
25. Pro lokalizaci podniků chemického průmyslu měl zásadní význam: 
d)  dostatek vodních zdrojů 
 
 
 
 

 
 


