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  KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE    

 
 

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  
pro obor  

POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (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 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 Brno?  
a) Brněnského 
b) Východomoravského 
c) Jihomoravského 
d) Brno 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) Řecko 
b) Rumunsko 
c) Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
d) Bulharsko 
 
4. Označte chybnou variantu státu a měst, která v něm leží: 
a) Kazachstán – Almaty, Astana 
b) JAR – Kapské město, Pretoria 
c) Nový Zéland – Perth, Wellington 
d) Indonésie – Jakarta, Bandung 
 
5. Se kterou zemí nesousedí Indie? 
a) Čína 
b) Bangladéš 
c) Barma 
d) Írán 
 
6. Mezi monarchie nepatří: 
a) Dánsko 
b) Švédsko 
c) Norsko 
d) Finsko 
 
 

DĚJINY SVĚTA A ČESKÉ REPUBLIKY: 
 
 
7. Ke znovusjednocení dvou německých států po konci studené války došlo v roce: 
a) 1988  
b) 1989 
c) 1990 
d) 1991 
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8. Zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství (vznik 1958) nebyl 
následující stát: 
a) Itálie 
b) Belgie 
c) Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
d) Lucembursko 
 
9. Jakou smlouvou bylo řešeno uspořádání po první světové válce? 
a) Postupimskou 
b) Jaltskou 
c) Mnichovskou 
d) Versailleskou 
 
10. Česká republika se stala členem NATO v roce: 
a) 2004 
b) 1999 
c) 1989 
d) 2009 
 

OBECNÁ SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE: 
 
 
11. Návrat uprchlíků do země původu označujeme pojmem: 
a) retarnace 
b) imigrace 
c) repatriace 
d) asimilace 
 
12. 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 
 
13. 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 
 
14. V rámci sektorového členění ekonomických činností zařazujeme mezi sekundér: 
a) zdravotnictví 
b) rybolov 
c) stavebnictví 
d) pojišťovnictví 
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ZÁKLADY SPOLE ČENSKÝCH VĚD: 

 
15. Vědeckým zkoumáním náboženství se zabývá: 
a) teologie 
b) religionistika 
c) ekumenistika 
d) věrouka 
 
16. Jakou zkratkou označujeme objem vyrobených statků a služeb za určité období 
výrobními zdroji ve vlastnictví občanů a firem určitého státu? 
a) HDP 
b) DPH 
c) SNP 
d) HNP 
 
17. Státní rozpočet České republiky schvaluje: 
a) Parlament ČR 
b) Poslanecká sněmovna ČR 
c) prezident ČR 
d) Senát ČR 
 

AKTUÁLNÍ POLITICKÉ UDÁLOSTI: 
 
18. Současným předsedou Evropské rady je: 
a) Herman Van Rompuy 
b) Donald Tusk 
c) Jean-Claude Juncker 
d) Angela Merkelová 
 
19. Které země vedou mezi sebou spor o Náhorní Karabach? 
a) Arménie a Rusko 
b) Arménie a Ázerbájdžán 
c) Rusko a Turecko 
d) Ázerbájdžán a Turecko 
 
 
20. Ve které z uvedených zemí v současné době probíhá aktivní válečný 
konflikt/ob čanská válka: 
a) Saúdská Arábie 
b) Maroko 
c) Sýrie 
d) Írán 
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