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  KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE    

 

 
 

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  
pro obor  

EKONOMICKÁ  GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ (bc.) 
na akademický rok 2015/2016 

 
 
 

 

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. K národním parkům v ČR patří: 
a)  Moravskoslezské Beskydy 
b)  Litovelské Pomoraví 
c)  České Švýcarsko 
d)  Třeboňsko 
 
2. Na I. tranzitním železničním koridoru leží města: 
a)  Ostrava a Olomouc 
b)  Brno a Pardubice 
c)  České Budějovice a Tábor 
d)  Praha a Plzeň 
 
3. Níže přiložený kartogram vyjadřuje (tmavší odstín znamená vyšší relativní hodnotu): 
a)  míru nezaměstnanosti v roce 2009  
b)  podíl orné půdy ze zemědělské půdy v roce 2009  
c)  podíl sektoru služeb na zaměstnanosti v roce 2009  
d)  hustotu silniční sítě na km² v roce 2009  

 
 

 
 
 

4. Montáž osobních automobilů má značný hospodářský význam v kraji: 
a)  Jihočeském  
b)  Středočeském  
c)  Olomouckém  
d)  Karlovarském   
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5. Nejnižší hustotu zalidnění vykazuje území okresu:  
a)  Jeseník  
b) Hradec Králové 
c)  Nový Jičín  
d) Hodonín 
 
6. Ke geomorfologické subprovincii Vnější Západní Karpaty patří celek:  
a)  Slavkovský les  
b)  Hrubý Jeseník 
c)  Lužické hory  
d)  Slezské Beskydy 
 
7. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
a)  Moravská brána leží v teplé klimatické oblasti. 
b)  ČR vstoupila do NATO v roce 2004. 
c)  Území okresů Vyškov a Bruntál je součástí Olomouckého kraje. 
d)  U Hranic na Moravě je významná výroba cementu.  
 
8. K tradi čním lázeňským centrům patří: 
a)  Luhačovice 
b)  Děčín 
c)  Vlašim 
d)  Prostějov 
 
9. Významné produkční plochy chmelnic najdeme v okrese: 
a)  Náchod 
b)  Louny 
c)  Břeclav 
d)  Jindřichův Hradec 
 
10. Které z následujících tvrzení není pravdivé? 
a)  V podkrušnohorských pánvích se těží hnědé uhlí. 
b)  Město Zlín má vyšší počet obyvatel než město Jihlava. 
c)  Kvalitní sladovnický ječmen se pěstuje na Hané. 
d)  Řeka Ohře je pravostranným přítokem Labe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 › 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 
 
    

 4

Regionální geografie světa 
 
11. V monzunové Asii leží státy: 
a)  Afghánistán a Írán 
b)  Bangladéš a Malajsie 
c)  Indie a Jordánsko 
d)  Kazachstán a Nepál 
 
12. Většina veškeré průmyslové výroby v Japonsku je koncentrována na ostrově: 
a)  Honšú 
b)  Kjúšú 
c)  Šikoku 
d)  Hokkaidó 
 
13. Na přiložené obrysové mapě je chybně lokalizováno město: 
a)  Salzburg 
b)  Innsbruck 
c)  Graz 
d)  Linz 
 

 
 
 
 
 
 
14. Největším producentem kakaových bobů je: 
a)  Indie 
b)  Kolumbie 
c)  Gruzie 
d)  Pobřeží slonoviny 
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15. Které z následujících porovnání států podle počtu obyvatel je správné (od 
nejlidnatějšího po nejméně lidnatý)? 
a)  Francie > Japonsko > Argentina 
b)  Rumunsko > Švédsko > Slovensko 
c)  USA > Rusko > Brazílie 
d)  Arménie > Turecko > Nigérie 
 
16. Město Chicago leží: 
a)  na pobřeží Mexického zálivu  
b)  na úpatí Skalnatých hor 
c)  na pobřeží Michiganského jezera 
d)  na poloostrově Florida 
 
17. K přímořským státům nepatří: 
a)  Saúdská Arábie a Izrael 
b)  Libye a Maroko 
c)  Belgie a Nizozemsko 
d)  Bolívie a Paraguay 
 
18. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
a)  Alberta je státem USA se zaměřením na pěstování bavlníku. 
b)  Území Bulharska má vyšší průměrnou nadmořskou výšku než území Maďarska. 
c)  Mezopotámská nížina má vyšší roční úhrn srážek než Indoganžská nížina. 
d)  Pákistán patří k arabským státům. 
 
 
 
 
 

Obecná socioekonomická geografie 
 
19. Pro proces suburbanizace 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 
 
20. Termínem natalita označujeme v demografii: 
a)  počet živě narozených dětí v přepočtu na jednu ženu v reprodukčním věku  
b)  podíl narozených dětí z určité skupiny obyvatel (většinou na 1 000 obyvatel)  
c)  proces stěhování obyvatel v rámci území vlastního státu 
d)  rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých obyvatel 
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21. V rámci sektorového členění ekonomických činností zařazujeme mezi sekundér: 
a)  intenzivní chov mléčného skotu 
b)  budování silničních komunikací 
c)  provozování ubytovacího zařízení hotelového typu 
d)  vysazování a údržbu nových lesních porostů 
 
22. Potrubní doprava má uplatnění v přepravě: 
a)  nerostných surovin 
b)  stavebních materiálů 
c)  zemědělských produktů 
d)  počítačových komponentů 
 
23. Kočovné pastevectví je typické pro oblast: 
a)  severoamerických prérií 
b)  Amazonie 
c)  Sahelu 
d)  poloostrova Zadní Indie  
 
24. Mezi surovinově náročná odvětví průmyslu patří: 
a)  černá metalurgie 
b)  výroba léčiv 
c)  přesné strojírenství 
d)  výroba oděvů 
 
25. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
a)  Míra urbanizace vyjadřuje podíl obyvatel, kteří žijí ve venkovských sídlech 

z celkového počtu obyvatel.  
b)  Ekonomicky vyspělé státy se vyznačují vysokou zaměstnanosti v priméru a sekundéru. 
c)  Světové jádrové regiony se vyznačují dominantním podílem na rozdělení 

ekonomické a politické moci současného světa. 
d)  Na lokalizaci potravinářského průmyslu má zásadní vliv faktor blízkosti energetických 

zdrojů. 
 
 
 
 

 
 


