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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  
pro obor  

EKONOMICKÁ  GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
(bc. kombinované studium) 

na akademický rok 2018/2019 
 
 
 

 

Příjmení a jméno:   ............................................................................................... 

 

Kontakt (e-mail, telefon):     ............................................................................................... 

 
Univerzitní číslo:  ............................................................................................... 
 
 
 
Prosíme, přečtěte si pozorně následující pokyny k vyplnění testu!!! 
 
 Každá otázka (s výjimkou č. 2 a 13) 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 otázka 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. V mírně teplém a mírně vlhkém klimatickém regionu leží město: 
a)  Český Krumlov 
b)  Hodonín 
c)  Opava 
d)  Jihlava 
 
2. Napište čtyři (pouze a jenom 4!) okresy, které hraničí s Rakouskem: 
 
Mohly být uvedené libovolné 4 okresy z následujících – Břeclav, Znojmo, Jindřichův 
Hradec, České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice 
 
 
 
 
 
 
3. Níže přiložená obrysová mapa znázorňuje území a okresy kraje: 
a)  Středočeského  
b)  Jihomoravského  
c)  Ústeckého  
d)  Pardubického  

 
 

 
 
 

4. Mezi významná centra automobilového průmyslu patří v současnosti? 
a)  Kvasiny  
b)  Broumov   
c)  Prostějov  
d)  Litvínov   
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5. Který z uvedených okresů vykazuje největší plochy chmelnic?  
a)  Louny  
b) České Budějovice 
c)  Náchod  
d) Vyškov 
 
6. Ke geomorfologické subprovincii Vnější Západní Karpaty patří celek:  
a)  Slavkovský les 
b)  Moravský kras 
c)  Nízký Jeseník 
d)  Chřiby 
 
7. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
a)  Česko má v současnosti vyšší podíl průmyslu na HDP státu než Francie. 
b)  Česko má v současnosti vyšší průměrnou míru nezaměstnanosti než Polsko. 
c)  Česko má v současnosti větší početní stavy chovaných prasat než Dánsko. 
d)  Česko má v současnosti vyšší míru zadlužení (vzhledem k HDP) než Itálie.  
 
8.  K hlavním bramborářským oblastem (vzhledem k osevní ploše) v Česku patří: 
a)  Olomoucký kraj 
b)  Ústecký kraj 
c)  kraj Vysočina 
d)  Královehradecký kraj 
 
9. Kolik Chráněných krajinných oblastí zasahuje na území Moravskoslezského kraje? 
a)  2 
b)  3 
c)  4 
d)  5 
 
10. Které z následujících tvrzení není pravdivé? 
a)  Vodárenská nádrž Vír byla postavena na řece Svratce. 
b)  Okres Kroměříž je součástí Zlínského kraje. 
c)  Otrokovice jsou významné gumárenskou výrobou. 
d)  Dálnice D5 míří z Prahy na Ústí nad Labem. 
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Regionální geografie světa 
 
11. Který z následujících států je současně členem EU a NATO? 
a)  Rakousko 
b)  Island 
c)  Slovinsko 
d)  Švédsko 
 
12. V ekonomické oblasti pobřeží Velkých kanadských jezer v USA leží důležité   
      ekonomické centrum: 
a)  Houston 
b)  Chicago 
c)  Philadelphia 
d)  Edmonton 
 
13. Dle níže přiložené obrysové mapy určete vybrané státy: 
 
A  Kolumbie 
 
B         Chile 
 
C         Argentina 
 
D         Uruguay 
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14. Pobřeží Slonoviny patří k nejvýznamnějším pěstitelům: 
a)  bavlníku 
b)  kakaovníku 
c)  batátů 
d)  sóje 
 
15. Které z následujících porovnání států podle počtu obyvatel je správné (od 
nejlidnatějšího po nejméně lidnatý)? 
a)  Indie > Jižní Korea > Japonsko 
b)  Bulharsko > Rumunsko > Srbsko 
c)  Brazílie > USA > Mexiko 
d)  Nigérie > Egypt > Tunisko 
 
16. Nejvyšší zaměstnanost v zemědělství (relativně vzhledem k podílu z EAO) vykazuje: 
a)  Moldavsko 
b)  Slovensko 
c)  Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
d)  Dánsko 
 
17. Prezidenta jako hlavu státu mají: 
a)  Kuvajt a Katar 
b)  Portugalsko a Španělsko 
c)  Brazílie a Argentina 
d)  Čína a Japonsko 
 
18. Které z následujících tvrzení není pravdivé? 
a)  Arméni a Ázerbájdžánci vyznávají islám. 
b)  Přístavy Varna a Sevastopol leží na pobřeží Černého moře. 
c)  Thajsko a Vietnam mají monzunový typ klimatu. 
d)  Politické a územní sjednocení Itálie proběhlo v 19. století. 
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Obecná socioekonomická geografie 
 
19. Pro proces urbanizace je charakteristické/ý: 
a)  stěhování městského obyvatelstva, jejich aktivit, funkcí a služeb z měst na venkov 

z důvodu kvality životního prostředí 
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)  přesun obyvatelstva, jejich aktivit, funkcí a služeb z jádrového města do jeho zázemí 
 
20. Termínem přirozený přírůstek rozumíme demografický ukazatel: 
a)  počet živě narozených dětí v přepočtu na jednu ženu v reprodukčním věku 
b)  rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel v určitém území  
c)  rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých ve sledované populaci 

v přepočtu na 1 000 obyvatel 
d)  počet živě narozených dětí ve sledované populaci v přepočtu na 1 000 obyvatel   
 
21. V rámci sektorového členění ekonomických činností zařazujeme mezi sekundér: 
a)  energetiku 
b)  provozování rehabilitačních zařízení 
c)  těžbu dřeva 
d)  překladatelství a tlumočnictví 
 
22. Potrubní doprava se významně uplatňuje při přepravě: 
a)  agrárních produktů 
b)  paliv 
c)  hutnických výrobků 
d)  osobních zásilek 
 
23. Které z následujících tvrzení není pravdivé: 
a)  Ropa a zemní plyn patří mezi neobnovitelné energetické zdroje. 
b)  Přeprava zemědělských produktů a potravin má významné zastoupení v dopravě. 
c)  Oděvní výroba byla přesunuta do států s levnou pracovní silou. 
d)  Každoročně stoupá výlov ryb ze světového oceánu.  
 
24. Mezi energeticky náročná odvětví průmyslu patří: 
a)  výroba obuvi 
b)  výroba nápojů 
c)  výroba ocelových trubek 
d)  výroba léků 
 
25. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
a)  Zemědělství Nizozemska je typické vysokou intenzitou a produktivitou.  
b)  Z ekologických důvodů je ve vyspělých zemích rozšiřována železniční síť. 
c)  Nejvyšší relativní dynamiku populačního růstu vykazuje v současnosti Jižní Amerika. 
d)  Země východní Evropy mají v současnosti výrazně kladné migrační saldo. 


