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Příjmení a jméno:   ............................................................................................... 
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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 20 minut. 
 
• Každá správná odpověď bude hodnocena 5 body.  
 
• Za špatnou odpověď se body nestrhávají. 
 
• Celkem můžete získat maximálně 100 bodů. 
 
 

 

Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 

Počet správných odpovědí:  Počet bodů:  
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REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE SV ĚTA A ČESKÉ REPUBLIKY: 
 
 
1. Sídlem kterého kraje je Zlín?  
a) Západomoravského 
b) Východomoravského 
c) Zlínského 
d) Zlín není sídlem žádného kraje 
 
2. Na kolik krajů se dělí ČR? 
a) 3 
b) 15 
c) 14 
d) 8 
 
3. Měnou s názvem „Euro“ se platí ve státě: 
a) Norsko 
b) Dánsko 
c) Švédsko 
d) Finsko 
 
4. Označte chybnou variantu státu a měst, která v něm leží: 
a) Egypt – Luxor, Alexandrie 
b) Brazílie – Porto Alegre, Sao Paulo 
c) Austrálie – Perth, Port Moresby 
d) Indonésie – Jakarta, Bandung 
 
5. Se kterou zemí nesousedí Pákistán? 
a) Čína 
b) Írán  
c) Uzbekistán 
d) Afghánistán 
 
6. Mezi monarchie nepatří: 
a) Myanmar 
b) Jordánsko 
c) Svazijsko 
d) Maroko 
 
 

DĚJINY SVĚTA A ČESKÉ REPUBLIKY: 
 
 
7. K zániku Sovětského svazu po konci Studené války došlo: 
a) 9. listopadu 1989  
b) 3. října 1990 
c) 17. listopadu 1989 
d) 31. prosince 1991 
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8. Zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství (vznik 1958) nebyl 
následující stát: 
a) Německo 
b) Francie 
c) Rakousko 
d) Lucembursko 
 
9. Invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR se neúčastnil stát: 
a) Bulharsko 
b) Maďarsko 
c) Rumunsko 
d) Polsko 
 
10. Česká republika se stala členem Evropské unie: 
a) 1. května 2004 
b) 1. ledna 1999 
c) 12. března 1999 
d) 1. ledna 2004 
 

 
OBECNÁ SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE: 

 
 
11. Pojmem migrační saldo označujeme: 
a) součet přistěhovalých a vystěhovalých z určité oblasti 
b) rozdíl v počtu přistěhovalých a vystěhovalých z určité oblasti 
c) průměrný počet přistěhovalých za určité období z určité oblasti 
d) průměrný počet vystěhovalých za určité období z určité oblasti 
 
12. Demografický ukazatel mortalita označuje: 
a) průměrný počet zemřelých na jednoho obyvatele 
b) průměrný počet zemřelých na sto obyvatel 
c) podíl zemřelých na 1000 obyvatel 
d) podíl narozených na 1000 obyvatel 
 
13. Suburbanizace je termín označující: 
a) shluk, seskupení sídelních městských útvarů rozrůstajících se do svého okolí a zástavbou 
splývající s okolními menšími sídly 
b) vytváření městských čtvrtí charakteristických etnicky homogenním obyvatelstvem s 
nízkým sociálním statusem a úpadkem bytového fondu 
c) proces přesunu obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádra města do zázemí města 
d) zvyšování podílu komerčních funkcí na celkové struktuře využití ploch 
 
14. Vědu a výzkum řadíme z hlediska rozdělení hospodářské činnosti do: 
a) priméru 
b) sekundéru 
c) terciéru 
d) kvartéru 
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ZÁKLADY SPOLE ČENSKÝCH VĚD: 

 
15. Co je to tripartita? 
a) Nejvyšší politický orgán některých totalitárních režimů. 
b) Politický poradní orgán tvořený zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády. 
c) Stranický systém se třemi hlavními politickými stranami. 
d) Jiný název pro princip brzd a rovnovah mezi exekutivou, legislativou a judikativou.  
 
16. Který z následujících politických filozofů se nezabýval teorií společenské smlouvy? 
a) Thomas Hobbes 
b) John Locke 
c) Jean Jacques Rousseau 
d) Niccoló Machiavelli 
 
17. Prezidentu republiky podle ústavy ČR nepřísluší jedna z těchto pravomocí: 
a) jmenuje předsedu vlády 
b) jmenuje soudce 
c) jmenuje ombudsmana 
d) uděluje milosti 
 

AKTUÁLNÍ POLITICKÉ UDÁLOSTI: 
 
18. Ze které země pochází současný papež František I.: 
a) Itálie 
b) Brazílie 
c) Argentina 
d) Německo 
 
19. Které sporné území si nárokuje ČLR? 
a) Sachalin a Kurilské ostrovy 
b) Spratlyho ostrovy 
c) Andamany a Nikobary 
d) Bougainville 
 
 
20. Ve které z níže uvedených zemí došlo v letošním roce k oddělení části území a 
připojení tohoto území k jinému státu: 
a) Polsko 
b) Bělorusko 
c) Ukrajina 
d) Nepál 


