
20. 5. 2014   Jméno a příjmení: …………………………………… 
 

Přijímací test pro bakalářský obor Ochrana a tvorba krajiny (pro akad. rok 2014/2015) 
Pokyny pro vyplnění:  
Správná je pouze jedna odpověď. 
Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy přeškrtněte a zakroužkujte jinou. 
 
1. Mezi endogenní pochody nepatří: 

a. krasovění 
b. zemětřesení 
c. vulkanismus 

2. Půdní typ se určuje na základě: 
a. zrnitosti půdy 
b. mocnosti půdy a množství humusu ve svrchním horizontu 
c. uspořádání půdních horizontů 

3. Na severní polokouli se ve směru z jihu na sever vyskytují (kromě jiných) geobiomy v 
tomto pořadí: 

a. tundra, lesotundra, tajga 
b. tajga, lesotundra, tundra 
c. tundra, tajga, polární pustiny 

4. Cyklóna je: 
a. oblast vysokého tlaku vzduchu 
b. oblast nízkého tlaku vzduchu 
c. frontální čára 

5. ČR leží v úmoří: 
a. Baltského, Černého a Středozemního moře 
b. Azovského, Baltského a Severního moře 
c. Baltského, Černého a Severního moře 

6. Jako abiotické faktory prostředí pro život organismů můžeme označit: 
a. světlo, teplo, voda 
b. půda, vítr, konkurence 
c. voda, množství CO2, člověk 

7. Vysokou adaptabilitu vůči okolním podmínkám mají druhy: 
a. stenoekní 
b. euryekní 
c. bioindikátory 

8. Mezi rybí pásma nepatří: 
a. pstruhové 
b. lipanové 
c. kaprové 

9. Mezi základní funkce lesa nepatří: 
a. krajinotvorná a klimatická funkce 
b. kompostovací a variační funkce 
c. produkční a ekonomická funkce 

10. Plochy lesů dnes tvoří: 
a. přibližně 20 % rozlohy ČR 
b. přibližně 33 % rozlohy ČR 
c. přibližně 62 % rozlohy ČR 

  



24. 6. 2014   Jméno a příjmení: …………………………………… 
 

Přijímací test pro bakalářský obor Ochrana a tvorba krajiny (pro akad. rok 2014/2015) 
Pokyny pro vyplnění:  
Správná je pouze jedna odpověď. 
Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy přeškrtněte a zakroužkujte jinou. 
 
1. Vrstevnice je: 

a. čára na zemském povrchu, spojující místa se stejnou nadmořskou výškou 
b. čára v mapě, spojující místa se stejnou nadmořskou výškou 
c. čára v mapě, spojující místa se stejnými geologickými vrstvami 

2. Pokryvy spraší vznikají: 
a. eolickými pochody 
b. svahovými pochody 
c. říčními pochody 

3. Největší zásoby sladké vody na Zemi jsou: 
a. v jezerech 
b. v kryosféře 
c. v mořích a oceánech 

4. V Zemské atmosféře má mezi plyny největší zastoupení: 
a. dusík 
b. kyslík 
c. oxid uhličitý 

5. ČR leží v úmoří: 
a. Baltského, Černého a Středozemního moře 
b. Azovského, Baltského a Severního moře 
c. Baltského, Černého a Severního moře 

6. Studenokrevní živočichové: 
a. nedokáží zabránit svým tepelným ztrátám 
b. mají velkou produkci tepla 
c. mají vynikající termoregulační mechanismy 

7. Kompetice je vztah mezi populacemi, kdy: 
a. soužití je nezbytné pro obě populace 
b. obě populace soutěží o zdroje 
c. jeden druh je dlouhodobě závislý na druhém 

8. Plošně nejrozsáhlejším národním parkem ČR je: 
a. NP Podyjí 
b. Krkonošský NP 
c. NP Šumava 

9. Rozmezí podmínek prostředí, v nichž je organismus schopen existovat, se nazývá: 
a. ekologická adaptace 
b. ekologická valence 
c. ekologický areál 

10. Býložravci jsou: 
a. producenti 
b. reducenti 
c. konzumenti 

 


