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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 
pro obor 

 
 UČITELSTVÍ GEOGRAFIE 

 jednooborové, dvouoborové NMmgr., 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 45 min. 
 V úlohách s výběrem správné odpovědi zakroužkujte správnou 

variantu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 
 
Počet bodů  
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1. Jsou pravdivá následující tvrzení? Pokud ne, napište správnou odpověď  5 
 
Siderický den je delší než den sluneční.   

Ano  - Ne     Není (23 h 56 min 4,1 s x 24 h) 
V den letního slunovratu dopadají paprsky kolmo na obratník Raka. 
 Ano  - Ne     Ano 
V den zimního slunovratu na území Česka (50° s.š.) trvá den 16 h a noc 8 h.  
 Ano  - Ne     Ne (noc 16 h a den 8 h) 
V oblastech nad 66,5° s. š. a  66,5° j. š. nastávají polární dny a noci.   
 Ano  - Ne     Ano  
 
 

2. Co je to barycentrum? 

…………………………………………………………………………..  2 
Společné těžiště dvojice Země – Měsíc 
 

3. Doplňte tabulku:        9 

 
Měřítko mapy  1 cm na mapě je ve 

skutečnosti (km) 
 2 km ve skutečnosti je 
na mapě  (cm) 

Kategorie mapy podle 
měřítka 

1 : 5 000  0,05 km  40 cm M velkého měřítka 
1 : 250 000 2,5 km 0,8 cm M. středního měř. 

1: 1 600 000 16 km 0,125 cm M. malého  měř. 
 

4. Který rok se pojí s Tordesillaskou smlouvou?  ………………… 1494  2 
 

5. Vytvořte správné dvojice, dopište k městu řeku (stačí jedna):    10 
České Budějovice      - Vltava, Malše                           
Břeclav      - Dyje   
Karlovy Vary     - Ohře, Teplá    
Olomouc     - Morava, Bystřice    
Hradec Králové     - Labe, Orlice  
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6. K obrázkům přiřaďte správný režim odtoku řek a příslušnou řeku.  8 

Iravádí, Volha, Temže, Kongo 
rovníkový režim, monzunový režim, pevninský sněhovo-dešťový, oceánský dešťový 
 
A)_______________________ Iravadi, monzunový 
B)_______________________ Kongo, rovníkový 
C)_______________________ Temže, oceánský dešťový 
D)_______________________ Volha, pevninský sněhovo-dešťový 

 
 
8. Do NATO byl v letošním roce přijat další člen, o který stát se jedná? ………Černá Hora   2 
 
9. Českým ministrem financí je …………………… Ivan Pilný                2 
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10. Pomocí údajů v tabulce vypočítejte přirozený přírůstek (na 1000 obyvatel) a celkový 
počet obyvatel k 31. 12. 2016)         4 
 

Počet obyvatel: (1. 1. 2016) 102 000 
Narození (1. 1. – 31. 12. 2016)     1 500 
Zemřelí (1. 1. – 31. 12. 2016)     3 000 
Přistěhovalí (1. 1. – 31. 12. 2016)     3 000 
Vystěhovalí (1. 1. – 31. 12. 2016)     5 500 

Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel: ……………….. 
Počet obyvatel: ………………… 
Přirozený přírůstek:  1500 – 3000 = -1500, ale na 1000 obyvatel => -15 
Počet obyvatel k 31. 12. 2016: 102 000 + 1500 – 3000 + 3000 – 5500 = 98 000 
11. Nejseverněji leží město:         1 
a) Praha 
b) Ostrava 
c) Plzeň 
d) Olomouc 
e) Jihlava 
 
12. Ve Středozemním moři neleží:              1 
a)  Korfu  
b)  Mallorca  
c)  Madeira 
d)  Kypr 
e)  Ibiza  
 
13. Úhel mezi směrem k severu a směrem k danému bodu (směrem pochodu) se nazývá: 
.……………………………………   azimut      2 
Jestliže stojíte na 75˚ j. š. a  45˚ v. d., na kterém kontinentu se nacházíte?  
………………………………… - Antarktida      2 
 
 14. Ve kterých státech Evropy leží následující regiony:     5 
a) Lombardia - …………………….. Itálie 
b) Utrecht -  ……………………...  Nizozemsko 
c) Algarve -  ……………………...  Portugalsko 
d) Saarland -   ……………………...  Německo 
e) Navarra -    ……………………...  Španělsko 
 
12. Zakroužkujte ANO, NE         2 
         
d) Oligarchie je typ státního zřízení    ANO NE 
e) Iredentismus je forma samosprávy   ANO NE 
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13. Charakterizujte základní etnickou a přesnou náboženskou strukturu Bosny a 
Hercegoviny.            6 

národ náboženství 
Bosňáci islám 
Srbové srbské pravoslavné kř. 
Chorvati křesťanství katolické 

 
     
14. Vypište názvy alespoň tří nejvýznamnějších nových průmyslových zón v ostravské 
aglomeraci, firmy a jejich zaměření (alespoň jednu) řešení na konci testu  
            9 
 

průmyslová zóna firma zaměření 
   
   
   

 
15. Seřaďte státy podle klesající hustoty železniční sítě na km2:      4 
Island, Česko, Kanada, USA.  
………………………………………………………..  Česko, USA, Kanada, Island    
 
16. Dopište příjmení významných osobností, které spojíte s níže vypsanými 
charakteristikami:           6 
a) Tvůrce heliocentrické teorie (1473 – 1543), narozen v Toruni  
............................................................. Mikuláš Kopernik 
b) Jako první člověk obeplul celý svět: ……………………………F. Magalhaes 
c) Chorvatský geofyzik, definoval plochu diskontinuity: …………………… A. Mohorovičić 
 
17. Doplňte co nejpřesnější číselné údaje s jednotkami:     6 
 
a) Úhel sklonu zemské osy  ……………………..  23,5 stupňů                           T 23-24 
b) Vzdálenost od povrchu do středu Země:………………  6378 km               T 6000 – 6500 
c) Rozloha Asie (cca): ……………………       44 mln km2    T 40 - 48 
 
18. Území kterých současných států byla v minulosti aspoň částečně součástí            4 
Habsburské monarchie? Zakroužkujte.   
 
Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Albánie, Srbsko, Itálie, Dánsko, Belgie 
 
19. Která kritéria musí splňovat stát jako subjekt mezinárodního práva?  4 
a) …………………………….stálé obyvatelstvo 
b) …………………………….vymezené státní území 
c) ……………………………..státní moc - vláda a státní aparát  
d) ………………………………schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy 
(mezinárodněprávní subjektivita). 
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20. Mezi románské jazyky nepatří: (zakroužkujte)     4 
 
moldavština, řečtina, baskičtina, bretonština, katalánština, galicijština, korsičtina, 
makedonština 
 
 

 

 
V Ostravské aglomeraci (okr. Ostrava, Frýdek-Místek,  Karviná, Nový Jičín) vzniklo cca 20 
nových průmyslových zón, mezi nimiž vynikají svým rozsahem, významem, zaměstnaností PZ 
Nošovice, Ostrava–Hrabová a Mošnov. Příchodem zahraničních investorů se významně 
změnila odvětvová struktura průmyslu. Většina firem je zaměřena na odvětví lehkého 
strojírenského, automobilového a elektrotechnického průmyslu. 
Ve strategické PZ Nošovice jsou společnosti zaměřené výhradně na automobilový průmysl. 
Korejská společnost Hyundai (výroba osobních automobilů byla zahájena v roce 2008) 
produkuje 300 000 vozidel ročně. Ke kooperujícím společnostem patří zde Mobis Automotive 
(výroba autokomponentů) a Dymos Czech s.r.o.(výroba sedadel) . 
V PZ Mošnov sídlí společnosti zaměřené na výrobu komponentů pro automobilový 
průmysl, např. Behr ( klimatizace, chladiče), Plakor (plastové díly, nárazníky), Cromodora 
Wheels (autokola). Dále zde působí servisní centrum pro letadla aj. 
V PZ Hrabová sídlí přes 30 firem, které zaměstnávají přes 7500 pracovníků. K významným 
zaměstnavatelům zde patří společnosti Pegatron Czech (počítače, set-top boxy), ABB - 
robotické a servisní centrum, CTS Automotive (pedálové systémy, brzdové komponenty), Sung 
Woo Hitech (karosářské díly), Brembo - brzdové komponenty, Grupo Antolin - dveřní a stropní 
panely pro auta, HP Pelzer  - interiéry automobilů, Daechang Seat - výroba sedadel, Briggs & 
Stratton Power Product (motory pro zahradní techniku) aj. 
V PZ Karviná jsou lokalizovány rovněž podniky pro výrobu autokomponentů, např. 
Dexon (audiotechnika), Sejong , Graddo, Stant Manufacturing , dále specializované 
strojírenské firmy - Shimano CZ (komponenty jízdních kol), Lift Components, Gates 
Hydraulice a farmaceutická společnost Mólnlycke Health Care Klinipro. 
V PZ Kopřivnice – Vlčovice a Nový Jičín sídlí společnosti zaměřené především na výrobu 
autokomponentů, např. Brose (součásti sedadel, zámky) , Bang & Olufsen (elektronika), 
Cirex BV (přesné strojírenství), Jaeger, Dura Automotive Systems, Varroc aj. 
V PZ Třinec – Baliny sídlí firmy kooperující se strojírenským průmyslem, např. Kern (výroba 
drátů), Vesuvius Solar (speciální technická keramika), JAP Trading (žáruvzdorné materiály) 
aj. K regionálně významnějším PZ patří dále PZ Český Těšín s výrobou autokomponentů 
(DongHee ) a kovového nábytku; PZ Frýdek-Místek – Chlebovice s výrobou nerezového 
vybavení pro domácnosti (Blanco), výroba plastových a textilních komponentů do automobilů 
aj. 
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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 
pro obor 

 
 UČITELSTVÍ GEOGRAFIE 

 jednooborové, dvouoborové NMgr., 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 45 min. 
 V úlohách s výběrem správné odpovědi zakroužkujte správnou 

variantu. 
 Celkem můžete získat 100 bodů 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 
 
Počet bodů  
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1. Jsou pravdivá následující tvrzení? Pokud ne, napište správnou odpověď  5 

Siderický den je delší než den sluneční.   
Ano  - Ne      

V den letního slunovratu dopadají paprsky kolmo na obratník Raka. 
 Ano  - Ne      
V den zimního slunovratu na území Česka (50° s.š.) trvá den 16 h a noc 8 h.  
 Ano  - Ne      
V oblastech nad 66,5° s. š. a  66,5° j. š. nastávají polární dny a noci.   
 Ano  - Ne      
 
 

2. Co je to barycentrum? 

…………………………………………………………………………..  2 
 

3. Doplňte tabulku:        9 

 
Měřítko mapy  1 cm na mapě je ve 

skutečnosti (km) 
 2 km ve skutečnosti je 
na mapě  (cm) 

Kategorie mapy podle 
měřítka 

1 : 5 000     
1 : 250 000    

1: 1 600 000    
 

4. Který rok se pojí s Tordesillaskou smlouvou?  …………………   2 
 
 

5. Vytvořte správné dvojice, dopište k městu řeku:     10 
 
České Budějovice      - …………………………………….    
                         
Břeclav      - …………………………………….  
  
Karlovy Vary     - ……………………………………  
   
Olomouc     - ……………………………………  
   
Hradec Králové     - ……………………………………  
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6. K obrázkům přiřaďte správný režim odtoku řek a příslušnou řeku.  8 

Iravádí, Volha, Temže, Kongo 
rovníkový režim, monzunový režim, pevninský sněhovo-dešťový, oceánský dešťový 

 
 
8. Do NATO byl v letošním roce přijat další člen, o který stát se jedná? …………………..   2 
 
9. Českým ministrem financí je ……………………………                2 
 
 
10. Pomocí údajů v tabulce vypočítejte přirozený přírůstek (na 1000 obyvatel) a celkový 
počet obyvatel k 31. 12. 2016)                         4 
 

Počet obyvatel: (1. 1. 2016) 102 000 
Narození (1. 1. – 31. 12. 2016)     1 500 
Zemřelí (1. 1. – 31. 12. 2016)     3 000 
Přistěhovalí (1. 1. – 31. 12. 2016)     3 000 
Vystěhovalí (1. 1. – 31. 12. 2016)     5 500 

 
Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel: ……………….. 
Počet obyvatel: ……………………………………….. 
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11. Nejseverněji leží město:         1 
a) Praha 
b) Ostrava 
c) Plzeň 
d) Olomouc 
e) Jihlava 
 
12. Ve Středozemním moři neleží:              1 
a)  Korfu  
b)  Mallorca  
c)  Madeira 
d)  Kypr 
e)  Ibiza  
 
13. Úhel mezi směrem k severu a směrem k danému bodu (směrem pochodu) se nazývá: 
.……………………………………          2 
Jestliže stojíte na 75˚ j. š. a  45˚ v. d., na kterém kontinentu se nacházíte?  
…………………………………         2 
 
 14. Ve kterých státech Evropy leží následující regiony:     5 
a) Lombardia - …………………….. 
  
b) Utrecht -  ……………………...  
  
c) Algarve -  ……………………...  
  
d) Saarland -   ……………………...  
 
e) Navarra -    ……………………...   
 
12. Zakroužkujte ANO, NE         2 
         
d) Oligarchie je typ státního zřízení    ANO NE 
e) Iredentismus je forma samosprávy   ANO NE 
 
 
 
13. Charakterizujte základní etnickou a přesnou náboženskou strukturu Bosny a 
Hercegoviny.            6 
 
 

národ náboženství 
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14. Vypište názvy alespoň tří nejvýznamnějších nových průmyslových zón v ostravské 
aglomeraci, firmy a jejich zaměření (alespoň jednu)     
            9 
 

průmyslová zóna firma zaměření 
   
   
   

 
15. Seřaďte státy podle klesající hustoty železniční sítě na km2:      4 
Island, Česko, Kanada, USA.  
………………………………………………………..  
 
16. Dopište příjmení významných osobností, které spojíte s níže vypsanými 
charakteristikami:           6 
a) Tvůrce heliocentrické teorie (1473 – 1543), narozen v Toruni  .................................. 
b) Jako první člověk obeplul celý svět: ………………………………………………... 
c) Chorvatský geofyzik, definoval plochu diskontinuity: ………………………………  
 
17. Doplňte co nejpřesnější číselné údaje s jednotkami:     6 
 

a) Úhel sklonu zemské osy  ………………………………………………. 
b) Vzdálenost od povrchu do středu Země:……………………..…………   
c) Rozloha Asie (cca) ………………………………………………..……  

18. Území kterých současných států byla v minulosti aspoň částečně součástí            4 
Habsburské monarchie? Zakroužkujte.  
 
Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Albánie, Srbsko, Itálie, Dánsko, Belgie 
 
19. Která kritéria musí splňovat stát jako subjekt mezinárodního práva?  4 
 

a) …………………………………………………………. 
 

b) …………………………………………………………. 

 
c) …………………………………………………………. 

 
d) ………………………………………………………… 

 
20. Mezi románské jazyky nepatří: (zakroužkujte)     4 
 
moldavština, řečtina, baskičtina, bretonština, katalánština, galicijština, korsičtina, 
makedonština 
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