
Test pro řádný termín 12. 6. 2014 
Jméno a příjmení:       Podpis: 
 

Test pro přijímací řízení - obor Fyzická geografie a geoekologie – NMgr.  
 

Pokyny pro vyplnění: Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy přeškrtněte a zakroužkujte jinou 
 

1. Modré zabarvení oblohy je způsobeno: 

a) Rayleighovým (molekulárním) rozptylem 
b) aerosolovým rozptylem (difúzní odraz) 
c) koeficientem extinkce záření 

2. Při teplotní inverzi je atmosféra zvrstvená: 

a) indiferentně 
b) stabilně 
c) labilně (instabilně) 

 

3. Mezi usazené (horizontální) srážky NEpatří 

a) náledí 
b) ledovka 
c) zmrzlý déšť 

 

4. Qa značí: 

a) M-denní průtok 
b) dlouhodobý průměrný roční průtok 
c) N-letý průtok 

 

5. Koeficient odtoku je: 

a) poměr mezi výškou odtoku a srážek 
b) poměr mezi průtokem a intenzitou srážek 
c) poměr mezi plochou povodí a průměrnou roční výškou srážek 

 

6. Intercepce vyjadřuje: 

a) část srážek zachycená na povrchu listí, větví, kmenů, kde podléhá výparu 
b) část srážek stékající po kmenu stromů 
c) část srážek zachycená v prohlubních, hrabance, za kořeny apod. 

 
 
 
 



7. Bornhardt a ruwar jsou: 

a) konvexní tvary vznikající na karbonátových horninách 
b) konkávní tvary vznikající v siliklastických sedimentech 
c) konvexní tvary vznikající na intruzivních (převážně granitoidních) horninách 

 

8. Kar je tvar původu  

a) glaciálního  
b) eolického 
c) fluviálního 

 

9. Degradace půdy znamená: 

a) zvyšování úrodnosti  
b) snižování úrodnosti 
c) nemá vliv na úrodnost 

 

10. Křovákovo zobrazení je vhodné pro zobrazení: 

a) celého světa 
b) polokoule 
c) lokálního území protáhlého tvaru 

 

 

  



Test pro náhradní termín 24. 6. 2014 
Jméno a příjmení:       Podpis: 
 

Test pro přijímací řízení - obor Fyzická geografie a geoekologie – NMgr.  
 

Pokyny pro vyplnění: Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy přeškrtněte a zakroužkujte jinou 
 

 

1. Rosný bod je 

a) bod, ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry 

b) teplota, na kterou musí klesnout teplota nenasyceného vlhkého vzduchu o určitém 

napětí (tlaku) vodní páry, aby se změnilo napětí na napětí nasycení 

c) nadmořská výška, ve které dojde ke kondenzaci vodní páry a orosení povrchu letadla 

 

2. Psychrometrem se měří 

a) relativní vlhkost vzduchu 

b) intenzita slunečního záření 

c) výpar 

 

3. ���������� nebo Q355d značí 

a) M-denní průtok 

b) dlouhodobý průtok za 355 let 

c) N-letý průtok 

 

4. Jesepní břeh meandru je 

a) nárazový 

b) neměnný 

c) nánosový 

 

5. Při kolmataci břehů dochází mezi vodním tokem a zvodní 

a) k volnému hydraulickému spojení 

b) velkým tlakovým ztrátám při infiltraci 

c) k napjaté hladině ve zvodni 

 

6. Meliorace 

a) zvyšuje úrodnost půdy 

b) snižuje úrodnost půdy 

c) pojem se netýká úrodnosti půdy 

 

7. Jardang vznikl 

a) spolupůsobením vodní eroze a svahových procesů 

b) spolupůsobením větrné koraze a deflace 

c) spolupůsobením glaciálních a periglaciálních procesů 

 



 

8. Z hlediska geomorforlogické hodnoty hornin je v mírném pásu křemenec: 

a) vysoce odolná hornina 

b) středně odolná hornina 

c) málo odolná horniny 

 

9. Soutěska nebo kaňon vzniká když 

a) silně převládá boční eroze nad hloubkovou erozí 

b) hloubková a boční eroze jsou v rovnováze 

c) silně převládá hloubková eroze nad boční erozí 

 

10. Kartogram je vhodný pro zobrazení 

a) absolutních hodnot 

b) relativních hodnot vztažených k ploše území 

c) struktury jevu 

 


