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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 
pro obor 

 
 UČITELSTVÍ GEOGRAFIE 

 (jednooborové, dvouoborové, navazující mgr. na akademický rok 2014/2015) 
 
 

 
Příjmení a jméno:  …………………………………………………………….. 
 
Kontakt (e-mail, telefon) …………………………………………………………….. 
 
Univerzitní číslo:  …………………………………………………………….. 
 
Prosíme, přečtěte si pozorně následující pokyny k  vyplnění  testu: 

• Na test máte maximálně 60 min. 

• V úlohách s výběrem správné odpovědi zakroužkujte správnou variantu. 

• Celkem můžete získat maximálně 100 bodů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 

 

Počet bodů  
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1.  Rozhodněte, zda země zavedla společnou měnu euro:    (4b.) 
a) Litva   ANO  NE 
b) Francie  ANO  NE 
c) Polsko   ANO  NE 
d) Španělsko  ANO  NE 
 
2. Evropská unie má         (1b.) 
a) méně obyvatel než USA a méně obyvatel než Rusko  
b) více obyvatel než USA, ale méně obyvatel než Rusko  
c) méně obyvatel než USA, ale více obyvatel než Rusko  
d) více obyvatel než USA a více obyvatel než Rusko  
 
3. Mezi norská města nepatří:      (1b.) 
a) Oslo 
b) Narvik 
c) Bergen 
d) Uppsala 
 
4. Hlavní řekou Ukrajiny a Běloruska je:      (1b.) 
a) Don 
b) Dněpr  
c) Volha 
d) Dunaj 
 
5.  Pro balkánské státy je významný cestovní ruch. Dopiš ke uvedeným státům příslušné moře: 
           (3b.) 
Rumunsko  ……………………………….. 
Slovinsko ………………………………… 
Řecko  ………………………………… 
 
6.  Blatenské jezero (Balatón) nachází v ……………………………………..(1b.) 
 
7. Ve Středozemním moři neleží:            (1b.) 
a)  Korfu  
b)  Mallorca  
c)  Gran Canaria 
d)  Kypr  
 
8. Dopiš města ke správné charakteristice jejich vzájemné zeměpisné polohy: (8b.) 
Bukurešť – Skopje – Gdańsk – Kišiněv – Kyjev – Berlín – Bern – Benátky 
nejsevernější: ………………………………………… 
nejjižnější: ……………………………………………… 
nejvýchodnější: ……………………………………… 
nejzápadnější: ………………………………………. 
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9. Co není typické pro státy západní Evropy?      (1b.) 
a) nízký přirozený přírůstek  b) přímořské státy  c) kaviár  d) univerzity  
 
10. Který stát má nejvýhodnější podmínky pro zemědělství a proč?  (2b.) 
a) Dánsko  b) Norsko  c) Finsko  d) Rakousko  ………………………………………… 
 
 
11. Rozhodněte, zda uvedená území tvoří součást Německa:     (5b.) 
Hesensko   ANO  NE  
Štýrsko   ANO  NE  
Braniborsko   ANO  NE  
Durynsko  ANO  NE  
Burgundsko   ANO  NE  
 
12. Jmenujte alespoň tři ostrovní nebo souostrovní státy v Asii a uveďte jejich hlavní města:  
…………………………………………………… ……………………………  (6b.) 
…………………………………………………… …………………………… 
…………………………………………………… …………………………… 
13. Ve které trojici států je formou vlády  republika:   (1b.) 
 a) Norsko, Srbsko, Rakousko 
 b) Belgie, Irsko, Estonsko 
 c) Lotyšsko, Bosna a Hercegovina, Island 
 
14. K uvedeným státům doplňte hlavní města:      (6b.) 
Nigérie ……………………………… Írán ………………………………  
Argentina …………………………… Senegal ………………………………….. 
Turecko ……………………………  Venezuela ………………………………  
 
15. Turistická trasa na mapě v měřítku 1 : 20 000 měří 50 cm. Jak dlouho půjde turista tuto trasu, 
jestliže se pohybuje průměrnou rychlostí 5 km/h?    (5b.) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
16. Vyjádřete uvedené pojmy stručným odborným názvem:   (14b.) 
 a) rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých v dané populaci - 
……………………… 
b) trvale zmrzlá půda - …………………………………………….. 
c) tropická cyklona v oblasti jihovýchodního pobřeží Asie -  ……………………………………… 
d) ústí řeky rozvětvené do řady dílčích ramen v nánosech sedimentů - 
………………………………… 
e) proces stěhování obyvatelstva z venkova do měst - 
…………………………………………………. 
f) rovnoběžka, na které je Slunce v zenitu v době trvání letního slunovratu na jižní polokouli 
……………………………………………….  
g) hranice mezi povodími se nazývá …………………………………. 
 



  Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě • 
  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje • 
  Chittussiho 10 •    
     710 00  Ostrava •  Česká republika • 
  Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú. 931761/0710 • 
     telefon: + 420 597 092 300• + 420 738 512 300 
  fax +420 596 241 082 • www.osu.cz •   
  IČ  61988987 • DIČ CZ61988987 • 
 
17. Rozhodni, zda je tvrzení pravdivé či nepravdivé (PxN)     (5) 
 

a) Do skupiny plynných imisí patří sloučeniny síry, dusíku, oxidy uhlíku, halogenové 
sloučeniny a různé organické sloučeniny. P x N 

b) Nejextrémnější lidská ekumena je reprezentována otevřenými prostory lesotundry, 
tundry a polárních pouští.  P x N 

c) Rezidenční suburbanizace je doprovázena úbytkem obytné zástavby v okrajových 
částech měst.  P x N 

d) Městys je přechodný typ mezi vesnicí a městem, který vychází z historického hlediska, 
v Česku byl obnoven v roce 2006.  P x N 

e) Integrovaný dopravní systém je způsob zajištění soukromé dopravy v území, v němž 
jednotlivé druhy dopravy vzájemně nemusí spolupracovat, ale vytvářejí jednoduchý systém linek 
s jednotným tarifem. P x N 

 
18. Vyjmenujte alespoň 4 památky kulturního dědictví UNESCO na území Česka včetně měst. 
Kromě Prahy.          (8b.) 
1. …………………………………………………… ……………………………………… 
2. …………………………………………………… …………………………………….. 
3. …………………………………………………… …………………………………….. 
4. …………………………………………………… …………………………………….. 
 
 
19. Ke každému městu uveďte správný kraj:    (7b.) 
 
Přerov ………………………  
Litomyšl …………………… 
Příbram …………………….. 
Hodonín ……………………..  
Pelhřimov …………………… 
Děčín ….……………………. 
Vsetín ………………………. 
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20.  
 

 
Pokyny ke slepé mapě: vše označujte co nejpřesněji. 
 

1. Popište řeky do mapy: Berounka, Ohře, Morava  (3) 

2. Popište krajská města      (13) 

3. Zaznamenejte do mapy pomocí elipsy a písmene tato CHKO:  

A) Český ráj   B) Orlické hory     (2) 

4. Křížkem nejvyšší a nejnižší místo Česka    (2) 
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1.  Rozhodněte, zda země zavedla společnou měnu euro:    (4b.) 
a) Litva   ANO  NE 
b) Francie  ANO  NE 
c) Polsko   ANO  NE 
d) Španělsko  ANO  NE 
 
2. Evropská unie má         (1b.) 
a) méně obyvatel než USA a méně obyvatel než Rusko  
b) více obyvatel než USA, ale méně obyvatel než Rusko  
c) méně obyvatel než USA, ale více obyvatel než Rusko  
d) více obyvatel než USA a více obyvatel než Rusko  
 
3. Mezi norská města nepatří:      (1b.) 
a) Oslo 
b) Narvik 
c) Bergen 
d) Uppsala 
 
4. Hlavní řekou Ukrajiny a Běloruska je:      (1b.) 
a) Don 
b) Dněpr  
c) Volha 
d) Dunaj 
 
5.  Pro balkánské státy je významný cestovní ruch. Dopiš ke uvedeným státům příslušné moře: 
           (3b.) 
Rumunsko  Černé 
Slovinsko Jaderské 
Řecko  Egejské, Jónské 
 
6.  Blatenské jezero (Balatón) nachází  Maďarsku.(1b.) 
 
7. Ve Středozemním moři neleží:            (1b.) 
a)  Korfu  
b)  Mallorca  
c)  Gran Canaria 
d)  Kypr  
 
8. Dopiš města ke správné charakteristice jejich vzájemné zeměpisné polohy: (8b.) 
Bukurešť – Skopje – Gdańsk – Kišiněv – Kyjev – Berlín – Bern – Benátky 
nejsevernější: Gdaňsk   ( Berlín) 
nejjižnější: Skopje (Bukurešť) 
nejvýchodnější: Kyjev  (Kišiněv) 
nejzápadnější: Bern (Benátky) 
  



  Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě • 
  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje • 
  Chittussiho 10 •    
     710 00  Ostrava •  Česká republika • 
  Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú. 931761/0710 • 
     telefon: + 420 597 092 300• + 420 738 512 300 
  fax +420 596 241 082 • www.osu.cz •   
  IČ  61988987 • DIČ CZ61988987 • 
 
9. Co není typické pro státy západní Evropy?      (1b.) 
a) nízký přirozený přírůstek  b) přímořské státy  c) kaviár  d) univerzity  
 
10. Který stát má nejvýhodnější podmínky pro zemědělství a proč?  (2b.) 
a) Dánsko  b) Norsko  c) Finsko  d) Rakousko  (Povrch, mírné zimy) 
 
 
11. Rozhodněte, zda uvedená území tvoří součást Německa:     (5b.) 
Hesensko   ANO  NE  
Štýrsko   ANO  NE  
Braniborsko   ANO  NE  
Durynsko  ANO  NE  
Burgundsko   ANO  NE  
 
12. Jmenujte alespoň tři ostrovní nebo souostrovní státy v Asii a uveďte jejich hlavní města:  
           (6b.) 
Filipiny – Manila 
Sri Lanka – Kolamba 
Japonsko - Tokio 
 
13. Ve které trojici států je formou vlády republika:   (1b.) 
 a) Norsko, Srbsko, Rakousko 
 b) Belgie, Irsko, Estonsko 
 c) Lotyšsko, Bosna a Hercegovina, Island 
 
14. K uvedeným státům doplňte hlavní města:      (6b.) 
Nigérie Abuja   Írán Teherán 
Argentina Buenos Aires Senegal Dakar 
Turecko Ankara  Venezuela Caracas 
 
15. Turistická trasa na mapě v měřítku 1 : 20 000 měří 50 cm. Jak dlouho půjde turista tuto trasu, 
jestliže se pohybuje průměrnou rychlostí 5 km/h?    (5b.) 
1 cm = 0,2 km, 50 cm=10 km, turista půjde 2 hodiny 
 
16. Vyjádřete uvedené pojmy stručným odborným názvem:   (14b.) 
 a) rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých v dané populaci – přirozený přírůstek 
b) trvale zmrzlá půda - permafrost 
c) tropická cyklona v oblasti jihovýchodního pobřeží Asie -  tajfun 
d) ústí řeky rozvětvené do řady dílčích ramen v nánosech sedimentů - delta 
e) proces stěhování obyvatelstva z venkova do města - urbanizace 
f) rovnoběžka, na které je Slunce v zenitu v době trvání letního slunovratu na jižní polokouli 
obratník Kozoroha 
g) hranice mezi povodími se nazývá rozvodí (čára rozvodnice) 
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17. Rozhodni, zda je tvrzení pravdivé či nepravdivé (PxN)     (5) 
 

a) Do skupiny plynných imisí patří sloučeniny síry, dusíku, oxidy uhlíku, halogenové 
sloučeniny a různé organické sloučeniny. P x N 

b) Nejextrémnější lidská ekumena je reprezentována otevřenými prostory lesotundry, 
tundry a polárních pouští.  P x N 

c) Rezidenční suburbanizace je doprovázena úbytkem obytné zástavby v okrajových 
částech měst.  P x N 

d) Městys je přechodný typ mezi vesnicí a městem, který vychází z historického hlediska, 
v Česku byl obnoven v roce 2006.  P x N 

e) Integrovaný dopravní systém je způsob zajištění soukromé dopravy v území, v němž 
jednotlivé druhy dopravy vzájemně nemusí spolupracovat, ale vytvářejí jednoduchý systém linek 
s jednotným tarifem. P x N 

 
18. Vyjmenujte alespoň 4 památky kulturního dědictví UNESCO na území Česka včetně měst. 
Kromě Prahy.          (8b.) 

 

ČESKÝ KRUMLOV (zápis 1992)  
Historické jádro Českého Krumlova pochází ze 13. století a nese gotické, renesanční i barokní prvky. Je 
příkladem středověkého sídla, jehož architektonické dědictví zůstalo netknuté téměř pět století  

 
TELČ (zápis 1992)  
Historické jádro Telče je ceněné pro své renesanční náměstí s podloubím a pozdně gotický zámek  

 

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU (zápis 1994)  
Kostel pocházející z 18. století je vrcholným dílem Jana Blažeje Santiniho, v jeho stylu se prolíná baroko s 
gotikou  

 

KUTNÁ HORA (zápis 1995)  
Historické jádro Kutné Hory s chrámem svaté Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci představuje 
jedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s množstvím dochovaných soukromých obydlí. 
Sedlecká katedrála je ceněna jako jeden z prvních příkladů obnovy starší poničené gotické stavby ve stylu 
barokní gotiky  

 

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL (zápis 1996)  
V areálu se kloubí barokní architektura s gotikou lednického a valtického zámku. Zajímavé jsou krajinné 
úpravy vycházející z anglických parků. Areál patří k největším lidskou rukou dotvořeným krajinám v 
Evropě  

 

HOLAŠOVICE (zápis 1998)  
Stavební soubor 17 statků s typickými štíty je příkladem mimořádně zachované tradiční vesnice ve střední 
Evropě s množstvím dobře udržovaných domů postavených ve stylu jihočeského baroka  

 

ZÁMEK A ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI (zápis 1998)  
Areál arcibiskupského zámku a jeho zahrad (Květné a Podzámecké) je výjimečně uchovanou ukázkou 
barokního zámeckého sídla 

 

ZÁMECKÝ AREÁL V LITOMYŠLI (zápis 1999)  
Renesanční zámek italského stylu pocházející ze 16. století byl doplněn pozdně barokními prvky. Je 
podobně jako kroměřížský zámek jedinečně dochovaným příkladem šlechtického sídla svého druhu  

 
SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OLOMOUCI (zápis 2000) Olomoucký barokní čestný sloup je vůbec 
největším seskupením barokních soch v jedné skulptuře ve střední Evropě  

 

VILA TUGENDHAT V BRNĚ (zápis 2001)  
Stavba německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe je jedinečným příkladem meziválečné 
funkcionalistické architektury  

 

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ A BAZILIKA SV. PROKOPA V TŘEBÍČI (zápis 2003)  
Zatím poslední zapsaná památka, město Třebíč po několikaleté práci dosáhlo zápisu pro židovské gheto a 
románsko-gotickou baziliku sv. Prokopa. Je paradoxní, že rozhodnutí minulého režimu o demolici 
židovského gheta, zabránilo necitlivým stavebním zásahům do unikátního stavebního celku a umožnilo tak 
dnešní úspěch  
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19. Ke každému městu uveďte správný kraj:    (7b.) 
 
Přerov Olomoucký  
Litomyšl Pardubický 
Příbram Středočeský 
Hodonín Jihomoravský  
Pelhřimov Vysočina 
Děčín Ústecký 
Vsetín Zlínský 
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20.  
 

 
Pokyny ke slepé mapě: vše označujte co nejpřesněji. 
 

1. Popište řeky do mapy: Berounka, Ohře, Morava  (3) 

2. Popište krajská města      (13) 

3. Zaznamenejte do mapy pomocí elipsy a písmene tato CHKO:  

B) Český ráj   B) Orlické hory     (2) 

4. Křížkem nejvyšší a nejnižší místo Česka    (2) 
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