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REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE SV ĚTA A ČESKÉ REPUBLIKY: 
 
 
1. Sídlem kterého kraje je Jihlava? 
a) Jihlavského 
b) Východočeského 
c) Západomoravského 
d) Vysočiny 
 
2. Na kolik krajů se dělí ČR? 
a) 3 
b) 15 
c) 14 
d) 8 
 
3. Měnou s názvem „Euro“ se neplatí ve státě: 
a) Estonsko 
b) Lotyšsko 
c) Slovinsko 
d) Finsko 
 
4. Označte chybnou variantu státu a měst, která v něm leží: 
a) Egypt – Luxor, Asuán 
b) Brazílie – Porto Alegre, Rio de Janeiro 
c) Austrálie – Canberra, Auckland 
d) Indonésie – Jakarta, Bandung 
 
5. Se kterou zemí nesousedí Afghánistán? 
a) Turkmenistán 
b) Kazachstán  
c) Uzbekistán 
d) Pákistán 
 
6. Mezi monarchie nepatří: 
a) Myanmar 
b) Lesotho 
c) Svazijsko 
d) Jamajka 
 
 

DĚJINY SVĚTA A ČESKÉ REPUBLIKY: 
 
7. Ke sjednocení Německa po konci Studené války došlo: 
a) 9. listopadu 1989  
b) 3. října 1990 
c) 17. listopadu 1989 
d) 1. ledna 1991 
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8. Zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství (vznik 1958) nebyl 
následující stát: 
a) Německo 
b) Francie 
c) Velká Británie 
d) Lucembursko 
 
9. Invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR se uskutečnila v roce: 
a) 1938 
b) 1948 
c) 1968 
d) 1988 
 
10. Česká republika se stala členem NATO: 
a) 1. května 2004 
b) 1. ledna 1999 
c) 12. března 1999 
d) 1. ledna 2004 
 

 
OBECNÁ SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE: 

 
 
11. Pojmem migrační saldo označujeme: 
a) součet přistěhovalých a vystěhovalých z určité oblasti 
b) rozdíl v počtu přistěhovalých a vystěhovalých z určité oblasti 
c) průměrný počet přistěhovalých za určité období z určité oblasti 
d) průměrný počet vystěhovalých za určité období z určité oblasti 
 
12. Demografický ukazatel mortalita označuje: 
a) průměrný počet zemřelých na jednoho obyvatele 
b) průměrný počet zemřelých na sto obyvatel 
c) podíl zemřelých na 1000 obyvatel 
d) podíl narozených na 1000 obyvatel 
 
13. Aglomerace je termín označující: 
a) shluk, seskupení sídelních městských útvarů rozrůstajících se do svého okolí a zástavbou 
splývající s okolními menšími sídly 
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. Rybolov řadíme z hlediska rozdělení hospodářské činnosti do: 
a) priméru 
b) sekundéru 
c) terciéru 
d) kvartéru 
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ZÁKLADY SPOLE ČENSKÝCH VĚD: 
 
15. Co byl tzv. apartheid? 
a) stranická politika prováděná v britských koloniích do konce 19. století 
b) oficiální politika oddělování ras uplatňovaná v Jihoafrické republice  
c) boj Afroameričanů za rasovou rovnoprávnost 
d) anglický název pro nacistickou rasovou politiku 
 
16. Vyhrocený odpor, nedůvěru k cizincům a strach z nich označujeme jako 
a) rasismus 
b) antisemitismus 
c) xenofobii 
d) šovinismus 
 
17. Jak nazývali svůj městský stát staří Řekové? 
a) městys 
b) polis 
c) civitas 
d) romanum 
 

AKTUÁLNÍ POLITICKÉ UDÁLOSTI: 
 
18. Ze které země pochází současný papež František I.: 
a) Itálie 
b) Brazílie 
c) Argentina 
d) Německo 
 
19. Ve které z následujících zemí došlo v tomto roce k mezinárodní intervenci 
k potlačení separatistických tendencí: 
a) Súdán 
b) Mali 
c) Sýrie 
d) Egypt 
 
20. Ve které zemi odstartovaly události, které nazýváme „Arabským jarem“: 
a) Egypt 
b) Libye 
c) Saúdská Arábie 
d) Tunisko 


