
21. 5. 2013   Jméno a příjmení: ………………………………….. 
 

Přijímací test pro obor Ochrana a tvorba krajiny (pro akad.rok 2013/2014) 
Pokyny pro vyplnění: Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy přeškrtněte a zakroužkujte jinou. 

 
1. Počasí je: 

a. dlouhodobý stav atmosféry 
b. okamžitý stav atmosféry 
c. stav atmosféry po dobu několika dnů 

2. Plocha území, ze kterého hlavní tok odvádí povrchovou i podzemní vodu je: 
a. povodí 
b. rozvodí 
c. úmoří 

3. Jaký typ procesu je podmíněn následující chemickou reakcí?  
CaCO3 + H2O + CO2 ⇄ Ca(HCO3)2 

a. koraze 
b. soliflukce 
c. krasovění 

4. Půdy jsou klasifikovány na půdní druhy na základě: 
a. jejich zrnitostního složení 
b. uspořádání půdních horizontů 
c. podnebí, ve kterém vznikly 

5. Mezi endogenní pochody patří: 
a. eolické pochody 
b. kryogenní pochody  
c. sopečná činnost 

6. Permafrost je: 
a. permanentní horský ledovec 
b. dlouhodobě zmrzlá půda 
c. ledovcové údolí 

7. Málo změněné části krajiny s vysokou druhovou pestrostí se nazývají: 
a. biocentra 
b. biokoridory 
c. ekotony 

8. Rozrušování a odnos půdy působením vody a větru je: 
a. eutrofizace 
b. evaporace 
c. eroze 

9. Jehličnaté lesy severní polokoule se nazývají: 
a. tundra 
b. tajga 
c. prérie 

10. Mezi velkoplošná chráněná území v ČR patří: 
a. národní parky, národní přírodní rezervace 
b. národní parky, chráněné krajinné oblasti 
c. národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace 



20. 6. 2013   Jméno a příjmení: ………………………………….. 
 

Přijímací test pro bakalářský obor Ochrana a tvorba krajiny (pro akad. rok 2013/2014) 
Pokyny pro vyplnění: Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy přeškrtněte a zakroužkujte jinou. 

 
11. Podnebí je: 

a. dlouhodobý stav atmosféry 
b. okamžitý stav atmosféry 
c. stav atmosféry po dobu několika dnů 

12. Množství vody, které proteče za jednu sekundu příčným průřezem koryta řeky je: 
a. specifický odtok 
b. průtok 
c. vodní stav 

13. Závrty patří mezi: 
a. eolické tvary reliéfu 
b. glaciální tvary reliéfu 
c. krasové tvary reliéfu 

14. Půdní typ se určuje podle: 
a. zrnitosti půd 
b. uspořádání půdních horizontů 
c. obsahu humusu 

15. Mezi exogenní pochody patří: 
a. zemětřesení 
b. svahové pochody  
c. vrásnění 

16. Tvary složené z netříděných ledovcových nánosů jsou:  
a. morény 
b. meandry 
c. eskery 

17. Ekoton je: 
a. abiotická složka prostředí 
b. soubor jedinců téhož druhu ve všech vývojových stádiích 
c. přechodové pásmo mezi biocenózami 

18. Živá složka půd se nazývá: 
a. plankton 
b. edafon 
c. humus 

19. Exhaláty pocházející z konkrétního zdroje v konkrétním čase jsou: 
a. imise 
b. emise 
c. smog 

20. Mezi národní parky v ČR patří: 
a. Šumava, Pálava, Krkonoše 
b. Šumava, Krkonoše, České Středohoří 
c. Šumava, České Švýcarsko, Podyjí 

 


