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  KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE    

 

 
 

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  
pro obor  

GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ (bc.) 
na akademický rok 2014/2015 

 
 
 

 

Příjmení a jméno:   ............................................................................................... 

 

Kontakt (e-mail, telefon):     ............................................................................................... 

 
Univerzitní číslo:  ............................................................................................... 
 
 
 
Prosíme, přečtěte si pozorně následující pokyny k vyplnění testu!!! 
 
• Každá otázka má jednu správnou odpověď. 
 
• Vaši odpověď označte kroužkem kolem příslušného písmenka u dané otázky – př.   a 
 
• Zakroužkování více písmenek u jedné otázky bude považováno za chybnou odpověď. 
 
• V případě opravy přeškrtněte původní odpověď křížkem a novou volbu označte kroužkem 

kolem příslušného písmenka. 
 
• Na test máte maximálně 25 minut. 
 
• Každá správná odpověď bude hodnocena 4 body.  
 
• Celkem můžete získat maximálně 100 bodů. 
 

 

 

Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 

Počet správných odpovědí:  Počet bodů: 
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Regionální geografie ČR 
 
1. Jihočeským krajem protékají řeky: 
a)  Mže a Sázava 
b)  Otava a Malše 
c)  Vltava a Bílina 
d)  Jizera a Blanice 
 
2. Přes Moravský Písek a Hodonín vede: 
a)  I. tranzitní železniční koridor 
b)  II. tranzitní železniční koridor 
c)  III. tranzitní železniční koridor 
d)  IV. tranzitní železniční koridor 
 
3. Níže přiložený kartogram vyjadřuje (tmavší odstín znamená vyšší relativní hodnotu): 
a)  míru nezaměstnanosti v roce 2005  
b)  podíl lesních ploch z výměry okresu v roce 2005  
c)  podíl orné půdy ze zemědělské půdy v roce 2005  
d)  míru zaměstnanosti v roce 2005  

 
 

 
 
 

4. Otrokovice mají významné zastoupení průmyslu: 
a)  textilního a oděvního  
b)  gumárenského  
c)  hutnictví železa a oceli  
d)  potravinářského   
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5. Mezi Chráněné krajinné oblasti v ČR patří:  
a)  Krušné hory  
b) Rychlebské hory 
c)  České středohoří  
d) Podyjí 
 
6. Ke geomorfologické subprovincii Vnější Západní Karpaty nepatří celek:  
a)  Železné hory  
b)  Chřiby 
c)  Javorníky  
d)  Slezské Beskydy 
 
7. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
a)  jaderná elektrárna Temelín leží v kraji Jihomoravském 
b)  přehradní nádrž Orlík leží na Labi 
c)  ve městě Neratovice je důležitá chemická výroba 
d)  v ČR se montují některé modely osobních automobilů značky Audi  
 
8. K významným lázeňským centrům v oblasti Krkonoš patří: 
a)  Jáchymov 
b)  Janské Lázně 
c)  lázně Dolní Lipová 
d)  Františkovy lázně 
 
9. Významné produkční plochy chmelnic najdeme v okrese: 
a)  Beroun 
b)  Louny 
c)  Břeclav 
d)  Pardubice 
 
10. Které z následujících tvrzení není pravdivé? 
a)  těžba černého uhlí se stále provádí v okrese Frýdek-Místek 
b)  flyšová souvrství najdeme v Bílých Karpatech 
c)  v ČR dochází v posledních 10ti letech ke snižování produkce vepřového masa 
d)  dálnice D8 vede z Prahy na Plzeň – Rozvadov a dále do Německa 
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Regionální geografie světa 
 
11. K poslednímu rozšíření Evropské unie došlo v roce: 
a)  2004 o 10 států 
b)  2007 o 2 státy 
c)  2010 o 1 stát 
d)  2013 o 1 stát 
 
12. Politika apartheidu byla charakteristická pro? 
a)  Irák 
b)  JAR 
c)  Čínu 
d)  Kubu 
 
13. Na přiložené obrysové mapě je chybně lokalizováno město: 
a)  Leeds 
b)  Cardiff 
c)  Birmingham 
d)  Edinburgh 
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14. Průmyslově významný region Liége se nachází: 
a)  ve Francii 
b)  ve Švýcarsku 
c)  v Itálii 
d)  v Belgii 
 
15. Které z následujících porovnání států podle počtu obyvatel je správné (od 
nejlidnatějšího po nejméně lidnatý)? 
a)  Itálie > Japonsko > Kanada 
b)  Nizozemsko > Dánsko > Maďarsko 
c)  Argentina > Brazílie > Mexiko 
d)  Polsko > Rumunsko > Portugalsko 
 
16. Megalopole Chipitts se rozkládá v USA: 
a)  v okolí Velkých jezer  
b)  podél Mexického zálivu 
c)  v Kalifornii na pobřeží Tichého oceánu 
d)  na Floridě na pobřeží Atlantského oceánu 
 
17. Mezi monarchie patří: 
a)  Portugalsko a Španělsko 
b)  Indie a Pákistán 
c)  Nizozemsko a Lucembursko 
d)  Bolívie a Peru 
 
18. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
a)  poloostrov Zadní Indie má nižší hustotu zalidnění než Arabský poloostrov 
b)  severozápad Austrálie má vyšší hustotu zalidnění než jihovýchod Austrálie 
c)  oblast kolem dolního toku Nilu má vyšší hustotu zalidnění než oblast kolem dolního 

toku Mississippi 
d)  centrální Anglie má nižší hustotu zalidnění než centrální Španělsko 
 
 
 
 
 

Obecná socioekonomická geografie 
 
19. Pro proces urbanizace je charakteristický: 
a)  přesun obyvatelstva, jejich aktivit, funkcí a služeb z jádrového města do jeho zázemí 
b)  znovuoživení jádrových částí měst přesunem obyvatel, jejich aktivit a služeb zpět do 

centra a vnitřních částí měst 
c)  přesun venkovského obyvatelstva do měst zejména z důvodu rozvoje průmyslové 

výroby a nabídky pracovních míst 
d)  stěhování městského obyvatelstva, jejich aktivit, funkcí a služeb z měst na venkov 

z důvodu kvality životního prostředí 
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20. Počet živě narozených dětí v přepočtu na jednu ženu v reprodukčním věku vyjadřuje 
demografický ukazatel, který označujeme jako: 
a)  mobilita 
b)  mortalita 
c)  natalita 
d)  fertilita 
 
21. V rámci sektorového členění ekonomických činností zařazujeme mezi sekundér: 
a)  zdravotnictví 
b)  rybolov 
c)  stavebnictví 
d)  pojišťovnictví 
 
22. Sektor cestovního ruchu má nejvyšší podíl na tvorbě HDP: 
a)  v Rakousku 
b)  v Japonsku 
c)  v Saudské Arábii 
d)  v Černé Hoře 
 
23. Rančerství je typické pro oblast: 
a)  argentinských pamp 
b)  mongolských stepí 
c)  alpských horských pastvin 
d)  Konžské pánve  
 
24. Mezi státy s kladným migračním saldem (počet imigrantů je vyšší než počet 
emigrantů) nepatří v současnosti: 
a)  Švédsko 
b)  Bulharsko 
c)  Česko 
d)  Spojené Arabské Emiráty 
 
25. Pro lokalizaci podniků oděvního průmyslu měl/a v globálním měřítku zásadní 
význam: 
a)  blízkost trhů  
b)  blízkost světových módních center 
c)  dostupnost levné pracovní síly 
d)  dostatek vodních zdrojů 
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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  
pro obor  

GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ (bc.) 
na akademický rok 2014/2015 

 
 
 

 

Příjmení a jméno:   ............................................................................................... 

 

Kontakt (e-mail, telefon):     ............................................................................................... 

 
Univerzitní číslo:  ............................................................................................... 
 
 
 
Prosíme, přečtěte si pozorně následující pokyny k vyplnění testu!!! 
 
• Každá otázka má jednu správnou odpověď. 
 
• Vaši odpověď označte kroužkem kolem příslušného písmenka u dané otázky – př.   a 
 
• Zakroužkování více písmenek u jedné otázky bude považováno za chybnou odpověď. 
 
• V případě opravy přeškrtněte původní odpověď křížkem a novou volbu označte kroužkem 

kolem příslušného písmenka. 
 
• Na test máte maximálně 25 minut. 
 
• Každá správná odpověď bude hodnocena 4 body.  
 
• Celkem můžete získat maximálně 100 bodů. 
 

 

 

Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 

Počet správných odpovědí:  Počet bodů: 
 

 
Regionální geografie ČR 
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1. Jihočeským krajem protékají řeky: 
 
b)  Otava a Malše 
 
2. Přes Moravský Písek a Hodonín vede: 
 
b)  II. tranzitní železniční koridor 
 
3. Níže přiložený kartogram vyjadřuje (tmavší odstín znamená vyšší relativní hodnotu): 
 
c)  podíl orné půdy ze zemědělské půdy v roce 2005  

 
 

 
 
 

4. Otrokovice mají významné zastoupení průmyslu: 
 
b)  gumárenského  
 
 
5. Mezi Chráněné krajinné oblasti v ČR patří:  
 
c)  České středohoří  
 
6. Ke geomorfologické subprovincii Vnější Západní Karpaty nepatří celek:  
 
a)  Železné hory  
 
7. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
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c)  ve městě Neratovice je důležitá chemická výroba 
 
8. K významným lázeňským centrům v oblasti Krkonoš patří: 
 
b)  Janské Lázně 
 
9. Významné produkční plochy chmelnic najdeme v okrese: 
 
b)  Louny 
 
10. Které z následujících tvrzení není pravdivé? 
 
d)  dálnice D8 vede z Prahy na Plzeň – Rozvadov a dále do Německa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regionální geografie světa 

 
11. K poslednímu rozšíření Evropské unie došlo v roce: 
 
d)  2013 o 1 stát 
 
12. Politika apartheidu byla charakteristická pro? 
 
b)  JAR 
 
13. Na přiložené obrysové mapě je chybně lokalizováno město: 
 
a)  Leeds 
 



 › Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě  • 30. dubna 22 IČ  61988987 • DIČ CZ61988987 
     701 03  Ostrava • Česká republika • telefon +420 597 460 228   Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 
     fax +420 596 120 478 • prf.osu.cz     
 
    
 

  KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 
 
    

 10

 
 
 
 
 
 
14. Průmyslově významný region Liége se nachází: 
 
d)  v Belgii 
 
15. Které z následujících porovnání států podle počtu obyvatel je správné (od 
nejlidnatějšího po nejméně lidnatý)? 
 
d)  Polsko > Rumunsko > Portugalsko 
 
16. Megalopole Chipitts se rozkládá v USA: 
 
a)  v okolí Velkých jezer  
 
17. Mezi monarchie patří: 
 
c)  Nizozemsko a Lucembursko 
 
 
 



 › Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě  • 30. dubna 22 IČ  61988987 • DIČ CZ61988987 
     701 03  Ostrava • Česká republika • telefon +420 597 460 228   Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 
     fax +420 596 120 478 • prf.osu.cz     
 
    
 

  KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 
 
    

 11

18. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
 
c)  oblast kolem dolního toku Nilu má vyšší hustotu zalidnění než oblast kolem dolního 

toku Mississippi 
 
 
 
 
 

Obecná socioekonomická geografie 
 
19. Pro proces urbanizace je charakteristický: 
 
c)  přesun venkovského obyvatelstva do měst zejména z důvodu rozvoje průmyslové 

výroby a nabídky pracovních míst 
 
20. Počet živě narozených dětí v přepočtu na jednu ženu v reprodukčním věku vyjadřuje 
demografický ukazatel, který označujeme jako: 
 
d)  fertilita 
 
21. V rámci sektorového členění ekonomických činností zařazujeme mezi sekundér: 
 
c)  stavebnictví 
 
22. Sektor cestovního ruchu má nejvyšší podíl na tvorbě HDP: 
 
d)  v Černé Hoře 
 
23. Rančerství je typické pro oblast: 
 
a)  argentinských pamp 
  
 
24. Mezi státy s kladným migračním saldem (počet imigrantů je vyšší než počet 
emigrantů) nepatří v současnosti: 
 
b)  Bulharsko 
 
25. Pro lokalizaci podniků oděvního průmyslu měl/a v globálním měřítku zásadní 
význam: 
 
c)  dostupnost levné pracovní síly 
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