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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 
pro obor 

 
 UČITELSTVÍ GEOGRAFIE 

 (dvouoborové na akademický rok 2017/2018) 
 
 

 
Příjmení a jméno:  …………………………………………………………….. 
 
Kontakt (e-mail, telefon) …………………………………………………………….. 
 
Univerzitní číslo:  …………………………………………………………….. 
 
Prosíme, přečtěte si pozorně následující pokyny k vyplnění testu: 

 Na test máte maximálně 60 min. 
 V úlohách s výběrem správné odpovědi zakroužkujte správnou variantu. 
 Celkem můžete získat maximálně 100 bodů.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 
 
Počet bodů  
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OBECNÁ SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE    (celkem 30) 
 

1. Doplňte:         (5) 
 

a) Jak se nazývá proces, kdy se obyvatelstvo stěhuje (a koncentruje) do 
měst   …………….……………………..  

b) Která plodina je příčinou nízkého stavu vody v Aralském jezeře? 
……………………………..   

c) K pěstování plodin a chovu dobytka je využito rozsáhlých ploch při 
minimálních vkladech práce: ....................................................................... 
 

d) Který stát (z první desítky dle velikosti) má tuto charakteristiku: 400 
ob./km2, polovina obyvatelstva pracuje v zemědělství …………………….   

 
e)  Asi 45% celosvětových stavů prasat se chová ve státě ……………………….   

 
 

2. Seřaďte státy podle klesající hustoty železniční sítě na km2:    (4) 
Island, Česko, Kanada, USA.  
………………………………………………………..     
 
 

 
3. OPEC je sdružení států vyvážejících:     (1) 

a) ropu 
b) uhlí 
c) ocel 
d) platinu 
e) zlato 
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4. Co mají společného tyto státy z hlediska odvětvové struktury 
ekonomiky?          (5) 
Venezuela, Angola, Omán, Ázerbájdžán  ……………………………..  

 
5. Pomocí údajů v tabulce doplňte:      (3) 

 
Počet obyvatel: (1. 1. 2016) 100 000 
Narození (1. 1. – 31. 12. 2016) 1 500 
Zemřelí (1. 1. – 31. 12. 2016) 3 000 
Přistěhovalí (1. 1. – 31. 12. 2016) 5 500 
Vystěhovalí (1. 1. – 31. 12. 2016) 3 000 
 

a) Celkový počet obyvatel k 31.12. 2016 ………………………………… 
a) Je přirozený přírůstek kladný nebo záporný ……………………….   
b) Vypočítejte přirozený přírůstek (na 1000 obyvatel) …………… 

 
 

6. Křížením kterých ras vznikne míšenec:     (2) 
a) mestic …………………………..   
b) zambo …………………………..   

 
 

7. Doplňte tabulku:         (10) 
 
Poutní místo Stát (kde se toto místo 

nachází) 
Náboženství 

 Jeruzalém -Zeď nářků, 
(hora Sinaj) 

  

Váránasí, Ganga   
Velehrad, Svatý Hostýn   
Stát Jazyková skupina - 

větev 
Jazyk - majoritní 

Estonsko   
Brazílie   
Nápověda : Indoevropské jazyky tvoří jazykovou rodinu 
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ZÁKLADY KARTOGRAFIE        (10 ) 
 

8. Při běžeckém závodě nejdříve sportovec běží 3 km na jih a poté 
další 3 km na východ. Na jakou světovou stranu se musí teď vydat, 
aby přímou cestou doběhl na start?      (2) 
………………………….   
 

 
9. Doplňte tabulku            (6) 

Měřítko mapy 1 cm na mapě 
ve skutečnosti 
(km) 

5 km ve 
skutečnosti je 
na mapě (cm) 

Kategorie 
mapy podle 
měřítka 

1: 5 000    

1: 2 000 000    

 
 
 
 

10. Doplňte:          (2) 
 

a) Křivka spojující místa se stejným tlakem:  …………………………… 
b) Úhel mezi směrem k severu a směrem k danému bodu (směrem 

pochodu) se nazývá: ……………………………………………………………. 
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OBECNÁ FYZICKÁ GEOGRAFIE A ZÁKLADY PLANETÁRNÍ 
GEOGRAFIE         (celkem 30) 
 

11. Seřaďte 7 světadílů od největšího po nejmenší, u největšího 
uveďte rozlohu včetně jednotek.     (8) 

a) ………………… rozloha ……………   f) …………………… 
b) …………………      g) …………………… 
c) ………………… 
d) ………………… 
e) ………………… 

 
12.  Doplňte:          (2) 

a) V den letního slunovratu dopadají paprsky Slunce  
kolmo na ………………..   

b) V den, který připadne na začátek podzimu v Česku trvá u nás den 
…………hodin a noc  …………hodin.  
 

13. Přiřaďte ke klimadiagramu příslušné místo:     (4) 
Jakutsk (62°2′ s. š., 129°44′ v. d)    Mumbai (18°58′ s. š., 72°50′ v. d) 
Sydney (33°52′10″ j. š., 151°12′30″ v. d.) Praha (50°5′14″ s. š., 
14°25′16″ v. d.)      
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14. Mezi geologické útvary prvohor nepatří:    (1) 

a) silur 
b) perm 
c) jura 
d) karbon 

 
15. Doplňte tabulku slovy letní monzun, zimní monzun.   (5) 

Přináší srážky  

Vane z pevniny na oceán  

Může způsobit povodně  

Je chladný  

Nepřináší srážky  

 
 

16. Přiřaďte ke každému z procesů jeho možný důsledek.  (3) 
 
1) Scelování malých pozemků do velkých lánů, odstraňování mezí a 

remízků mezi poli 
2) Přísun živin, zejména fosforu a dusíku, do povrchových vod rybníků a 

přehrad následkem nadměrného hnojení polí 
3) Dlouhodobé intenzivní zavlažování půdy v suchých oblastech 

 
 
zasolení půd ………..  kulturní eutrofizace vod ………. snižování 
biodiverzity v krajině ………… 
 

17. Které z hornin řadíme mezi usazené:    (2) 
a) žula 
b) břidlice 
c) bazalt 
d) gabro 
e) pískovec 
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18. Doplňte co nejpřesnější číselné údaje s jednotkami: (5) 
 

a) Úhel sklonu zemské osy ………………………………………. 
b) Vzdálenost od povrchu do středu Země: ……………….. 
c) Výška hory Mt. Everest ………………………………………… 
d) Hloubka Mariánského příkopu: ……………………………. 
e) Průměrná salinita moří: ………………………………………. 

 
 

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE SVĚTA A ČESKA  a všeobecný 
přehled       (celkem 30) 
 

19. Vyjmenujte státy sousedící s Českem od nejdelší hranice po 
nejkratší           (4) 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

20.  K uvedené charakteristice dopište kraj:   (1) 
 V tomto kraji pramení několik významných řek. Průmyslová výroba je 
zaměřena na výrobu skla a bižuterie. Najdeme zde Lázně Kunratice a 
Lázně Libverda. Byl tu vytvořen rybník, který je však nazýván jezerem. Na 
území kraje zasahuje 5 CHKO.    
 ………………………………………..     
 

 
21. Mezi neuznané státy patří v současnosti:    (5) 

a) Eritrea 
b) Andorra 
c) Severní Kypr 
d) Laos 
e) Jižní Súdán 
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22. Ke každému městu doplňte řeku, na které leží:   (5) 
a) Břeclav  …………………………………… 
b) Český Krumlov  ………………………..  
c) Olomouc …………………………………. 
d) Varšava …………………………………… 
e) Hamburk ………………………………… 

 
23. Mezi které asijské státy je rozdělen Kašmír? (alespoň 2) (2) 

 ……………………………………………………  
 

24. Památka UNESCO se nenachází v místě:    (1) 
a) Olomouc 
b) Kutná Hora 
c) Hluboká nad Vltavou 
d) Telč 
e) Holašovice 

 
25. Dopište správná jména:      (2) 

a) Kdo vyhrál francouzské prezidentské volby v květnu 2017? 
………………………… 

b) Jak se jmenuje současný papež? 
…………………………     

 
26. Roztřiďte následující geografické pojmy do tabulky podle 

správné polohy:         (10) 
Peru, Madagaskar, Portugalsko, Moskva, Melbourne, Venezuela, 
Kamčatka, Buenos Aires, Tunisko, Montreal 
 východní polokoule západní polokoule 

severní polokoule   

jižní polokoule  
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ŘEŠENÍ 

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 
pro obor 

 
 UČITELSTVÍ GEOGRAFIE 

 (dvouoborové na akademický rok 2017/2018) 
 
 

 
Příjmení a jméno:  …………………………………………………………….. 
 
Kontakt (e-mail, telefon) …………………………………………………………….. 
 
Univerzitní číslo:  …………………………………………………………….. 
 
Prosíme, přečtěte si pozorně následující pokyny k vyplnění testu: 

 Na test máte maximálně 60 min. 
 V úlohách s výběrem správné odpovědi zakroužkujte správnou variantu. 
 Celkem můžete získat maximálně 100 bodů.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 
 
Počet bodů  
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OBECNÁ SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE    (celkem 30) 
 

1. Doplňte:         (5) 
 

a) Jak se nazývá proces, kdy se obyvatelstvo stěhuje (a koncentruje) do 
měst   …………….……………………..  urbanizace 

b) Která plodina je příčinou nízkého stavu vody v Aralském jezeře? 
……………………………..  bavlník 

c) K pěstování plodin a chovu dobytka je využito rozsáhlých ploch při 
minimálních vkladech práce: 
.......................................................................extenzivní zemědělství 

d) Který stát (z první desítky dle velikosti) má tuto charakteristiku: 
 400 ob./km2, polovina obyvatelstva pracuje v zemědělství 
…………………….  Indie 

 
e)  Asi 45% celosvětových stavů prasat se chová ve státě ……………………….  

Čína 
 
 

2. Seřaďte státy podle klesající hustoty železniční sítě na km2:  
 (4) 
Island, Česko, Kanada, USA.  
………………………………………………………..  Česko, USA, Kanada, Island    
 
 

 
3. OPEC je sdružení států vyvážejících:     (1) 

a) ropu 
b) uhlí 
c) ocel 
d) platinu 
e) zlato 
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4. Co mají společného tyto státy z hlediska odvětvové struktury 
ekonomiky?          (5) 
Venezuela, Angola, Omán, Ázerbájdžán  …………………………….. těžba ropy 

 
5. Pomocí údajů v tabulce doplňte:     (3) 

 
Počet obyvatel: (1. 1. 2016) 100 000 
Narození (1. 1. – 31. 12. 2016) 1 500 
Zemřelí (1. 1. – 31. 12. 2016) 3 000 
Přistěhovalí (1. 1. – 31. 12. 2016) 5 500 
Vystěhovalí (1. 1. – 31. 12. 2016) 3 000 
 

a) Celkový počet obyvatel k 31.12. 2016 ……………………. 101 000 
c) Je přirozený přírůstek kladný nebo záporný ……………………  záporný 
d) Vypočítejte přirozený přírůstek (na 1000 obyvatel) ……………….. -15 

 
 

6. Křížením kterých ras vznikne míšenec:    (2) 
a) mestic …………………………..  europoidní , mongoloidní 
b) zambo …………………………..  mongoloidní, negroidní 

 
 

7. Doplňte tabulku:        (10) 
 
Poutní místo Stát (kde se toto místo 

nachází) 
Náboženství 

 Jeruzalém-Zeď nářků, 
(hora Sinaj) 

Izrael judaismus 

Váránasí, Ganga Indie hinduismus 
Velehrad, Svatý Hostýn Česko křesťanství  
Stát Jazyková skupina - 

větev 
Jazyk - majoritní 

Estonsko ugrofinská estonsky 
Brazílie románská portugalsky 
Nápověda : Indoevropské jazyky tvoří jazykovou rodinu 
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ZÁKLADY KARTOGRAFIE        (10 ) 
 

8. Při běžeckém závodě nejdříve sportovec běží 3 km na jih a poté 
další 3 km na východ. Na jakou světovou stranu se musí teď vydat, 
aby přímou cestou doběhl na start?      (2) 
………………………….  severozápad 
 

 
9. Doplňte tabulku            (6) 

Měřítko mapy 1 cm na mapě 
ve skutečnosti 
(km) 

5 km ve 
skutečnosti je 
na mapě (cm) 

Kategorie 
mapy podle 
měřítka 

1: 5 000 0,05 km 100 cm mapa velkého 
měřítka 

1: 2 000 000 20 km 0,25 cm mapa malého 
měřítka 

 
10. Doplňte:       (2) 

 
a)Křivka spojující místa se stejným tlakem:  izobara 
b)Úhel mezi směrem k severu a směrem k danému bodu (směrem 
pochodu) se nazývá: ……………azimut 
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OBECNÁ FYZICKÁ GEOGRAFIE A ZÁKLADY PLANETÁRNÍ 
GEOGRAFIE         (celkem 30) 
 

11. Seřaďte 7 světadílů od největšího po nejmenší, u největšího 
uveďte rozlohu včetně jednotek.    (8) 

a) Asie rozloha    44 mln km2    f) Evropa 
b) Afrika       g) Austrálie 
c) Severní Amerika 
d) Jižní Amerika 
e) Antarktida                TOLERANCE 40 mln – 48 mln 
 

12.  Doplňte:         (2) 
a) V den letního slunovratu dopadají paprsky Slunce  

kolmo na ………………..  obratník Raka 
b) V den, který připadne na začátek podzimu v Česku trvá u nás den 

…………12 hodin a noc  …………12 hodin.  
 

13. Přiřaďte ke klimadiagramu příslušné místo:     (4) 
Jakutsk (62°2′ s. š., 129°44′ v. d)    Mumbai (18°58′ s. š., 72°50′ v. d) 
Sydney (33°52′10″ j. š., 151°12′30″ v. d.) Praha  (50°5′14″ s. š., 
14°25′16″ v. d.)      

 
Praha           Mumbai     Jakutsk   Sydney  
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14. Mezi geologické útvary prvohor nepatří:    (1) 
e) silur 
f) perm 
g) jura 
h) karbon 

 
15. Doplňte tabulku slovy letní monzun, zimní monzun.   (5) 

Přináší srážky L 

Vane z pevniny na oceán Z 

Může způsobit povodně L 

Je chladný Z 

Nepřináší srážky Z 

 
 

16. Přiřaďte ke každému z procesů jeho možný důsledek.  (3) 
 

1) Scelování malých pozemků do velkých lánů, odstraňování mezí a 
remízků mezi poli 

2) Přísun živin, zejména fosforu a dusíku, do povrchových vod rybníků 
a přehrad následkem nadměrného hnojení polí 

3) Dlouhodobé intenzivní zavlažování půdy v suchých oblastech 
 
 
zasolení půd ……….. 3   kulturní eutrofizace vod ………. 2 snižování 
biodiverzity v krajině ………….1 
 

17. Které z hornin řadíme mezi usazené:    (2) 
f) žula 
g) břidlice 
h) bazalt 
i) gabro 
j) pískovec 
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18. Doplňte co nejpřesnější číselné údaje s jednotkami: (5) 

 
f) Úhel sklonu zemské osy  23,5 stupňů                           T23-24 
g) Vzdálenost od povrchu do středu Země: 6378 km   T 6000 - 6500 
h) Výška hory Mt. Everest  8848 m.n.m.                           T 8500 – 9 000 
i) Hloubka Mariánského příkopu: 11 km                   T 10,5 – 11,5 km 
j) Průměrná salinita moří: 36 promilí                          T 30 – 40 

 
 

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE SVĚTA A ČESKA  a všeobecný 
přehled       (celkem 30) 
 

19. Vyjmenujte státy sousedící s Českem od nejdelší hranice po 
nejkratší           (4) 
Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 

………………………………………………………………………………………………. 
 

20.  K uvedené charakteristice dopište kraj:   (1) 
 V tomto kraji pramení několik významných řek. Průmyslová výroba je 
zaměřena na výrobu skla a bižuterie. Najdeme zde Lázně Kunratice a 
Lázně Libverda. Byl tu vytvořen rybník, který je však nazýván jezerem. Na 
území kraje zasahuje 5 CHKO.    
 ……………………………………….. Liberecký kraj    
 

 
21. Mezi neuznané státy patří v současnosti:    (5) 

f) Eritrea 
g) Andorra 
h) Severní Kypr 
i) Laos 
j) Jižní Súdán 

 
 

22. Ke každému městu doplňte řeku, na které leží:   (5) 
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f) Břeclav  ………………………………..….Dyje 
g) Český Krumlov  ……………………….. Vltava 
h) Olomouc ……………………………….… Morava (Bystřice) 
i) Varšava …………………………………... Visla 
j) Hamburk ………………………………… Labe 

 
23. Mezi které asijské státy je rozdělen Kašmír? (uveďte alespoň 2)

           (2) 
………………………………………….  Pákistán, Indie, Čína 

 
24. Památka UNESCO se nenachází v místě:    (1) 

f) Olomouc 
g) Kutná Hora 
h) Hluboká nad Vltavou 
i) Telč 
j) Holašovice 

 
25. Dopište správná jména:      (2) 

c) Kdo vyhrál francouzské prezidentské volby v květnu 2017? 
…………………….. Emmanuel Macron 

d) Jak se jmenuje současný papež? 
………………………… František, (vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio ) 

 
26. Roztřiďte následující geografické pojmy do tabulky podle 

správné polohy:         (10) 
Peru, Madagaskar, Portugalsko, Moskva, Melbourne, Venezuela, 
Kamčatka, Buenos Aires, Tunisko, Montreal 
 východní polokoule západní polokoule 

severní polokoule Moskva, Tunisko, 

Kamčatka 

Venezuela, 
Portugalsko, 

Montreal 

jižní polokoule Melbourne, Madagaskar Peru, Buenos Aires 
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