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Obecná fyzická geografie a základy planetární geografie 
 
1. V době podzimní rovnodennosti na jižní polokouli dopadají sluneční paprsky kolmo k 
zemi: 
a) na obratníku Raka 
b) na obratníku Kozoroha 
c) na rovníku 
d) na jižním polárním kruhu 
 
2.  Nejdále zemskému povrchu je: 
a) troposféra 
b) exosféra 
c) termosféra 
d) ozonosféra 
 
3. Dmutí je předmětem studia: 
a) klimatologie 
b) geomorfologie 
c) hydrologie 
d) biogeografie 
 
4. Hercynským vrásněním vzniklo pohoří: 
a) Nízké Tatry 
b) Himálaj 
c) Krkonoše 
d) Vysoké Tatry 
 
5. V tropickém klimatickém pásu leží území států: 
a) Nový Zéland a Mexiko 
b) Peru a Kamerun 
c) Nepál a Maroko  
d) Turkmenistán a Tádžikistán 
 
6. Pod pojmem tundra rozumíme: 
a) stepní formace v centrální Asii 
b) mrazové pouště polárních oblastí 
c) severský jehličnatý les 
d) vegetační formace subpolárních oblastí 

 
 
 
 

Obecná socioekonomická geografie 
 
7. Ke kvarciérnímu hospodářskému sektoru náleží: 
a) rybářství a vodní hospodářství 
b) bankovnictví a pojišťovnictví 
c) stavebnictví a doprava 
d) základní a střední školství 
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8. K intenzivním typům zemědělské výroby náleží: 
a) chov sobů v norské tundře 
b) pěstování pšenice na Ukrajině 
c) chov ovcí v argentinské Patagonii 
d) chov slepic a produkce vajec v Polsku 
 
9. Počet zemřelých na 1 000 obyvatel vyjadřuje demografický ukazatel: 
a) natalita 
b) fertilita 
c) mobilita 
d) mortalita 
 
10. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
a) Skotsko má vyšší hustotu zalidnění než Anglie 
b) Indoganžská nížina má nižší hustotu zalidnění než Mississippská nížina 
c) východní Čína má vyšší hustotu zalidnění než západní Evropa 
d) dolní povodí Nilu má nižší hustotu zalidnění než jihovýchodní Austrálie 
 
11. Z následujících států má sektor agrární nejvyšší podíl na tvorbě HDP: 
a) v Dánsku 
b) v Mexiku 
c) v Etiopii 
d) v Indii 
 
12. Velká Británie je příkladem: 
a) prezidentské republiky 
b) parlamentní republiky 
c) konstituční monarchie 
d) parlamentní monarchie 
 
 
 
 

Základy kartografie 
 
13. Nultý poledník prochází: 
a) dvěma světadíly 
b) Tichým oceánem 
c) třemi světadíly 
d) čtyřmi světadíly 
 
14. Které z následujících tvrzení není pravdivé: 
a) poledníky určují zeměpisnou délku 
b) politická mapa světa v atlasech bývá v měřítku 1: 80 000 000 
c) reliéfní mapy zvýrazňují prostorové výškové členění 
d) turistická mapa patří k mapám malého měřítka 
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Regionální geografie světa a Česka 
 
15. Lázeňským centrem je: 
a) Chomutov 
b) Jáchymov 
c) Sokolov 
d) Tachov 
 
16. Součástí eurozóny (území EU, na kterém se používá společná evropská měna Euro) 
není v současné době: 
a) Finsko 
b) Lotyšsko 
c) Estonsko 
d) Litva 
 
17. K Jihomoravskému kraji nepatří okres: 
a) Uherské Hradiště 
b) Hodonín 
c) Břeclav 
d) Znojmo 
 
18. Která dvojice měst se odlišuje od ostatních? 
a) Brisbane – Auckland  
b) Manaus – Belo Horizonte 
c) Johannesburg – Pretoria  
d) Tokio – Sapporo 
 
19. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
a) Albánština a řečtina patří do stejné jazykové rodiny. 
b) Beskydy patří ke geomorfologické provincii Sudety. 
c) Vietnam a Omán jsou monarchie. 
d) Arktida je nejmenší světadíl. 
 
20. Které z uvedených měst neleží v Německu? 
a) Innsbruck 
b) Hannover 
c) Leipzig 
d) Dortmund 
 
 
 
 

 
 


