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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 
pro obor 

 
 UČITELSTVÍ GEOGRAFIE 

 (dvouoborové na akademický rok 2018/2019) 
 
 

 
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 (jedné)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 b) 
 

1. Tabulka ukazuje základní demografické charakteristiky těchto států: Bělorusko, 
Rakousko, Keňa, Saúdská Arábie. Doplňte do tabulky názvy států ke správným 
hodnotám.          (4 b) 

stát přirozený 
přírůstek  
(v promilích) 

kojenecká 
úmrnost  
(v promilích) 

naděje na 
dožití (roky) 

fertilita (počet 
dětí na 1 ženu) 

 -0,01 3,4 81 1,47 
 14,60 13,6 75 2,11 
 -2,66 3,6 73 1,48 
 19,51 38,3 64 3,14 
          Zdroj: CIA Factbook 

 
2. Pozorně si přečtěte následující text:  

Pro rekultivaci lokalit narušených těžbou se uplatňují tři přístupy: 
1) Zcela se spolehnout na spontánní sukcesi 
2) Použít výlučně technická opatření 
3) Kombinovat oba přístupy směřováním sukcese k určenému cíli 
Používání přirozené sukcese je obhajováno obzvláště tam, kde nejsou podmínky 
prostředí extrémní a neočekávají se žádné doprovodné negativní jevy jako sesuvy půdy, 
eroze, kontaminace vody či půdy. Spontánní sukcese má výhody oproti technickým 
opatřením v několika aspektech: druhy, které osidlují lokalitu, jsou dobře adaptovány 
na místní podmínky a nevyžadují dodatečnou péči, vesměs se jedná o původní druhy; 
přírodní hodnota spontánně osídlených lokalit je obvykle vyšší než u technicky 
obnovených lokalit (lokality vykazují vyšší druhovou rozmanitost); spontánní sukcese 
je levná. Nevýhodou může být pomalý postup k cílovému stavu za určitých okolností. 
Technická obnova může být ospravedlněna v případech, kdy existují velmi nepříznivé 
abiotické podmínky. Při rekultivaci je vždy důležité zohlednit podmínky lokality a cíle 
obnovy.  

Zdroj: upraveno – www.forumochranyprirody.cz 
 
Nyní zapište do tabulky čísla následujících tvrzení 1-6 podle toho, zda jsou tvrzení 
pravdivá nebo nepravdivá. Za chybné odpovědi se body odečítají.  
1. Sukcese je přirozený vývoj ve složení společenstev v ekosystému. 
2. Lokality obnovené sukcesí mají vyšší odolnost vůči negativním vlivům prostředí 

(sucho, škůdci atd.) 
3. Spontánní sukcese působí od svého počátku proti půdní erozi. 
4. Technické rekultivace jsou vhodné ve znečištěných lokalitách. 
5. Spontánní sukcese je zodpovědná za zavlékání nepůvodních druhů na 

rekultivovanou lokalitu. 
6. Technické rekultivace mají rychlejší průběh a na rekultivovaných lokalitách 

nalezneme více rostlinných a živočišných druhů než  v jejich okolí.       (6 b) 
 
Pravdivá tvrzení    
Nepravdivá tvrzení    
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3. Doplňte správné výrazy z rámečku do textu. Nezapomeňte tyto pojmy správně 
skloňovat. Některé jsou navíc – ty nepoužijete! 

 
 

 
 
 
 
 
Uhlí je …………………………….surovina, která se využívá především jako …………………….. 
v ………………………………………  elektrárnách. Jedná se v podstatě o ……………………………. 
horninu, kterou řadíme do skupiny sedimentárních …………………………….. hornin. 
Uhlí vzniklo procesy bez přístupu kyslíku, tedy ……………………………procesy. Existuje 
několik typů uhlí. Tím méně kvalitním, a také geologicky nejmladším, je 
…………………………… uhlí. Jeho vznik je v Česku datován do období ………………………. . 
Naopak kvalitnější a geologicky starší je ………………………….. uhlí, jehož vznik se u nás 
datuje do období mladších ………………………….. . Toto uhlí má větší obsah uhlíku, a 
tak se často používá k výrobě ………………………. . Ten je dále využíván především 
v……………………… železných a neželezných kovů. Problematické spalování uhlí, jehož 
důsledkem je především produkce ……………………………………………………. , jehož 
zvyšující se koncentrace v ovzduší pravděpodobně přispívá ke globální klimatické 
změně. Další důležitou sloučeninou vznikající při spalování uhlí je 
…………………………….., jehož reakce s vodou způsobuje ……………………………….. deště, 
které jsou příčinou zásadních změn ……………………………….. půdy.    
         (po 0,5 bodu – 8 b) 

 
 

4. Zakroužkujte  ano x ne  (pokud ne, podtrhněte konkrétní chybu) (3 b) 
 

 
a) Kaučukovník (zdroj přírodního kaučuku) se pěstuje i v povodí Amazonky. Je základní 

surovinou pro výrobu tužek.         
           A N 

 
b) K obilovinám patří mezi jinými rýže, proso, kukuřice, batáty a žito. 

A N 
       c) Díky zelené revoluci se Indie, Pákistán a Thajsko staly v produkci 

  obilovin soběstačnými.         A N 
 
 
 
 
 

 

aerobní anaerobní biogenní antropogenní černý hnědý 
 čtvrtohory druhohory třetihory prvohory energetický 
hutnictví prodej  jaderný koks  kyselý  prudký 
 kyslík  metan  oxid siřičitý oxid uhličitý ozon 
palivo pH hustota  tepelný  usazený vyvřelý přeměněný
 produkt druh  strojírenství 
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5. Do tabulky doplňte příslušné pojmy a údaje týkající se světových náboženství. Do 
proškrtnuté buňky nepište nic. Vyberte z nabídky, všechny možnosti nejsou správné, 
některé se opakují.         (po 0,5 – 9 b.) 

 
 
 

 
 
 
Náboženství Prorok Příklad 

svatého místa 
Oblast vzniku Podíl světové 

populace  
(2015)1 

   jihozápadní 
Asie 

 

 Muhammad 
 

   

Judaismus 
 

    

   Váranásí 
 

  

    6,9% 
 

1Zdroj: pewresearch.org 
 
ZÁKLADY KARTOGRAFIE  (celkem 10 b ) 

 
6. Bratři Jiří a Petr se zúčastnili závodů v orientačním běhu. Kdo z nich uběhl více 

kilometrů – napište pod tabulku celou větou i s číslem. Podle mapy jakého měřítka 
běžel Jiří?          (5 b) 

Jméno Měřítko mapy Vzdálenost na 
mapě v cm  

Uběhnutá 
vzdálenost v m 

Jiří       37 2 775 

Petr 1: 10 000 32       

 
...................................................................................................................................................................................
               

7. Doplňte:               (2b) 

a) Pokud stojíte na rovníku obličejem směrem na sever a otočíte se o 45˚(podle směru 
hodinových ručiček), na kterou světovou stranu se teď díváte? ……………………………. 

b) Jestliže stojíte na 80° j. š. a  85˚ v. d., na kterém kontinentu se nacházíte?   
…………………………………… 

Santiago de Compostela  » 15,1%  »  jihozápadní Asie  » Evropa  »  Afrika » 
 » Mekka  »  křesťanství  » 31,2%  »  Zeď nářků   »  0,2%  »  Gándhí » 
hinduismus  » Buddha  »  jižní Asie  » severní Amerika  » Stalin »  24.1%  » 
»  islám » Ježíš  » buddhismus  »  55%  »  Louvre » 73%   
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8. Doplňte názvy těchto základních kartografických zobrazení     (3 b) 

 
 
 
 
 

 FYZICKÁ GEOGRAFIE A ZÁKLADY PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE (celkem 30 b) 

 
9. Porovnejte pomocí matematických znamének větší, menší hodnoty následujících 

meteorologických prvků v meteorologických stanicích na území Česka. Za špatné 
odpovědi se body odečítají.         (4 b) 
 
Průměrná roční teplota vzduchu (°C):  Hodonín     Klatovy 
 
Průměrný roční srážkový úhrn (mm/rok) Žatec     Železná Ruda 
 
Průměrná lednová teplota vzduchu:  Kladno    Jizerka 
 
Počet dní se sněhovou pokrývkou:   Liberec   Brno 
 
 

10.  Vyberte z uvedených míst to, kde bude Slunce v poledne 22. 12. nejvýše nad 
obzorem.           (5 b) 

a) 17° s. z. š. a 158° v. z. d. 
b) 0° z. š. a 149° v. z. d. 
c) 87° j. z. š. a 158° z. z. d. 
d) 15° j. z. š. a 126° v. z. d. 
e) 75° s. z. š. a 39° z. z. d. 
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11.  Na území Česka nalezneme několik jezer, která můžeme dělit podle geologických a 

geomorfologických procesů, které se podílely na jejich vzniku. Do tabulky doplňte 
pojmy z rámečku. Za chybně doplněné pojmy se body odečítají.  (10 b) 

Klasifikace:  
 
 
Příklady:  
 
 

 
Klasifikace Geneze jezera Příklad 

 Vznikají erozní činností vodního toku 
v dolních úsecích řek 

 

 Mohou vzniknout sesuvem půdy na vodní tok 

 

 

 Vznikají akumulací srážkové vody v oblastech, 
kde jako horniny převládají vápenec nebo 
dolomit 

 

 Vznikají v důsledku činnosti vody v pevném 
skupenství 

 

 Vznikají činností rostlin a živočichů 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fluviální  glaciální hrazená krasová organogenní 

Bozkovské podzemní jezero – Labiště – Černé jezero  – Mechové jezírko - Mladotické 
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12.  Grafy, které jsou zde uvedeny, se nazývají klimagramy. Doplňte ke každému z nich 
správné místo (z nabídky) a své rozhodnutí zdůvodněte.     (4 b) 
 

  
 

 
                         ……………………………         ……………………………  
 
 

 
 
 
 
a) Vyčtěte z prvního klimagramu měsíc z nejvyšší průměrnou teplotou, uveďte i 

její hodnotu: ………………………………………. 
b) Vypište nejsušší měsíce v prvním klimagramu: …………………………………………….. 

 
c) Uveďte souhrn průměrných srážek ve druhém klimagramu za květen a 

červen: ………………………………..            (3 b) 
 

 
 
 
 

Praha – Sydney – Bombaj - Káthmandú 
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13.  Napište nejvhodnější titulek pro tuto fotografii z města Kalkata (Kolkata, 
Calcutta). V titulku musí být obsažen:     (4 b) 

a) Region, kde se město nachází 
b) Název problému zobrazeného na fotografii 
c) Název vodního toku, který je jednou z příčin vzniklého problému  
d) Roční období, kdy byl snímek pořízen 

 

 
 
 

 
 

 

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE SVĚTA A ČESKA (celkem 30) 
 

14.  Dopište stát, kterému patří ostrovy (souostroví):    (5 b) 
 
a) Faerské ostrovy - ……………………………………. 
b) Falklandy (Malvíny)- ………………………………. 
c) Maledivy - ………………………………………………. 
d) Baleáry - ………………………………………………… 
e) Nová země - …………………………………………… 
 

15.  Podle charakteristiky doplňte název kraje a jeho krajského města: 
…………………………………………………………      (2 b) 
Nachází se zde největší koncentrace památek UNESCO, jaderná elektrárna, rybník 
Velké Dářko. Pořádá se zde Světový pohár biatlonu i v běžeckém lyžování. Nesousedí 
s žádným státem.  
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16.  Doplňte tabulku turistických zajímavostí:      (9 b) 

 
zajímavost charakteristika (co to je, 

atraktivnost) 
místo – stát, město, 
světadíl 

Uhuru Peak 

 

  

 

 

národní park Afrika 

 

 

 Sankt Peterburg 

Tádž Mahal 

 

  

 Incké kultovní město – 
zařazeno mezi sedm 
nových divů světa 

 

 

17. Roztřiďte následující geografické pojmy do tabulky podle správné polohy dle  
 příkladu Prahy: 

 
Madagaskar, Melbourne, Montreal, Manila     (4 b) 
 

 východní polokoule západní polokoule 

severní polokoule Praha  

jižní polokoule   
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18. Doplňte text a zaznamenejte malým číslem (co nejpřesněji) do mapy:  

           (10 b) 
1. Největší přehrada v Česku: …………………………………. 

 
2. Pojmenujte a poté v mapě zvýrazněte řeku, která pramení pod vrcholem Králického 

 Sněžníku: …………………………………….. 
 

3. První profesionální loutková scéna (Spejbl a Hurvínek) byla založena ve městě, ve 
  kterém mají tyto loutky dnes i své sochy. Je to západočeská metropole ……................. 
 

4. Nejvyšší pohoří Olomouckého kraje: …………………………………………… 
 

5. Nejznámější radonové lázně, nechvalně proslulé svými komunistickými lágry: 
 
     …………………………………………… 
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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 

pro obor 
 

 UČITELSTVÍ GEOGRAFIE 
 (dvouoborové na akademický rok 2018/2019) 

 
 

 
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 (jedné)zakroužkujte správnou 

variantu. 
 Celkem můžete získat maximálně 100 bodů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 
 

Počet bodů  

 
 

 
OBECNÁ SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE    (celkem 30) 
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1. Tabulka ukazuje základní demografické charakteristiky těchto států: Bělorusko, 
Rakousko, Keňa, Saúdská Arábie. Doplňte do tabulky názvy států ke správným 
hodnotám.          (4 b) 

Stát Přirozený 
přírůstek (v 
promilích) 

Kojenecká 
úmrnost (v 
promilích) 

Naděje na 
dožití (roky) 

Fertilita 
(počet dětí na 
1 ženu) 

Rakousko -0,01 3,4 81 1,47 
Saúdská 
Arábie 

14,60 13,6 75 2,11 

Bělorusko -2,66 3,6 73 1,48 
Keňa 19,51 38,3 64 3,14 
          Zdroj: CIA Factbook 

 
2. Pozorně si přečtěte následující text:  

Pro rekultivaci lokalit narušených těžbou se uplatňují tři přístupy: 
4) Zcela se spolehnout na spontánní sukcesi 
5) Použít výlučně technická opatření 
6) Kombinovat oba přístupy směřováním sukcese k určenému cíli 
Používání přirozené sukcese je obhajováno obzvláště tam, kde nejsou podmínky 
prostředí extrémní a neočekávají se žádné doprovodné negativní jevy jako sesuvy půdy, 
eroze, kontaminace vody či půdy. Spontánní sukcese má výhody oproti technickým 
opatřením v několika aspektech: druhy, které osidlují lokalitu, jsou dobře adaptovány 
na místní podmínky a nevyžadují dodatečnou péči, vesměs se jedná o původní druhy; 
přírodní hodnota spontánně osídlených lokalit je obvykle vyšší než u technicky 
obnovených lokalit (lokality vykazují vyšší druhovou rozmanitost); spontánní sukcese 
je levná. Nevýhodou může být pomalý postup k cílovému stavu za určitých okolností. 
Technická obnova může být ospravedlněna v případech, kdy existují velmi nepříznivé 
abiotické podmínky. Při rekultivaci je vždy důležité zohlednit podmínky lokality a cíle 
obnovy.  

Zdroj: upraveno – www.forumochranyprirody.cz 
 
Nyní zapište do tabulky čísla následujících tvrzení 1-6 podle toho, zda jsou tvrzení 
pravdivá nebo nepravdivá. Za chybné odpovědi se body odečítají.  
7. Sukcese je přirozený vývoj ve složení společenstev v ekosystému. 
8. Lokality obnovené sukcesí mají vyšší odolnost vůči negativním vlivům prostředí 

(sucho, škůdci atd.) 
9. Spontánní sukcese působí od svého počátku proti půdní erozi. 
10. Technické rekultivace jsou vhodné ve znečištěných lokalitách. 
11. Spontánní sukcese je zodpovědná za zavlékání nepůvodních druhů na 

rekultivovanou lokalitu. 
12. Technické rekultivace mají rychlejší průběh a na rekultivovaných lokalitách 

nalezneme více rostlinných a živočišných druhů než  v jejich okolí.  (6 b) 
 
Pravdivá tvrzení 1 2 4 
Nepravdivá tvrzení 3 5 6 
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3. Doplňte správné výrazy z rámečku do textu. Nezapomeňte tyto pojmy správně 
skloňovat. Některé jsou navíc – ty nepoužijete! 

 
 

 
 
 
 
Uhlí je energetická  surovina, která se využívá především jako palivo 
 v tepelných                       elektrárnách. Jedná se v podstatě o usazenou         
horninu, kterou řadíme do skupiny sedimentárních biogenních hornin.  
Uhlí vzniklo procesy bez přístupu kyslíku, tedy anaerobními   procesy.  Existuje 
několik typů uhlí. Tím méně kvalitním, a také geologicky nejmladším, je  
hnědé           uhlí. Jeho vznik je v Česku datován do období třetihor  .  
Naopak kvalitnější a geologicky starší je černé  uhlí, jehož vznik se u nás 
datuje do období mladších prvohor . Toto uhlí má větší obsah uhlíku, a tak se 
často používá k výrobě koksu      . Ten je dále využíván především  
v hutnictví  železných a neželezných kovů. Problematické spalování uhlí, 
jehož důsledkem je především produkce oxidu uhličitého        , jehož zvyšující 
se koncentrace v ovzduší pravděpodobně přispívá ke globální klimatické změně. 
Další důležitou sloučeninou vznikající při spalování uhlí je  
oxid siřičitý , jehož reakce s vodou způsobuje kyselé deště, které jsou 
příčinou zásadních změn    pH půdy.     (po 0,5 bodu – 8b) 

 
 

4. Zakroužkujte  ano x ne  (pokud ne, podtrhněte konkrétní chybu – bez 
podtržení nelze bod uznat)        
           (3 b) 

 
 

a) Kaučukovník (zdroj přírodního kaučuku) se pěstuje hlavně v povodí Amazonky. Je 
základní surovinou pro výrobu tužek.        
           A N 

 
     b) K obilovinám patří mezi jinými rýže, proso, kukuřice, batáty a žito 

           A N
  

     c) Díky zelené revoluci se Indie, Pákistán a Thajsko staly v produkci  
obilovin soběstačnými.         A N  

 
 
 
 
 

 

aerobní anaerobní biogenní antropogenní černý hnědý 
 čtvrtohory druhohory třetihory prvohory energetický 
hutnictví prodej  jaderný koks  kyselý  prudký 
 kyslík  metan  oxid siřičitý oxid uhličitý ozon 
palivo pH hustota  tepelný  usazený vyvřelý přeměněný
 produkt druh strojírenství 
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5. Do tabulky doplňte příslušné pojmy a údaje týkající se světových náboženství. 
Do proškrtnuté buňky nepište nic. Vyberte z nabídky, všechny možnosti nejsou 
správné, některé se opakují.       (po 0,5 – 9 b.) 
+ 0,5 všem za Mojžíše 

 
 
 

 
 
 
Náboženství Prorok Příklad 

svatého 
místa 

Oblast 
vzniku 

Podíl 
světové 
populace  
(2015)1 

křesťanství Ježíš Santiago de 
Compostela 

jihozápadní 
Asie 

31,2% 

islám Muhammad Mekka jihozápadní 
Asie 

24,1% 

judaismus Mojžíš Zeď nářků jihozápadní 
Asie 

0,2% 

hinduismus - Váranásí jižní Asie 15,1% 
buddhismus Buddha - jižní Asie 6,9% 

1Zdroj: pewresearch.org 

 
ZÁKLADY KARTOGRAFIE       (celkem 10 b) 
 

6. Bratři Jiří a Petr se zúčastnili závodů v orientačním běhu. Kdo z nich uběhl více 
kilometrů – napište pod tabulkou celou větou i s číslem. Podle mapy jakého 
měřítka běžel Jiří? 

Jméno Měřítko mapy Vzdálenost na 
mapě v cm  

Uběhnutá 
vzdálenost v m 

Jiří 1:7 500       (3 b) 37 2 775 
Petr 1: 10 000 32 3 200        (1 b) 
Petr uběhl  3,2 km, čili více než Jiří (2,78 km)     (1 b) 

7. Doplňte:              
 

a) Pokud stojíte na rovníku obličejem směrem na sever a otočíte se o 45˚(podle směru 
hodinových ručiček), na kterou světovou stranu se teď díváte? severovýchod 

b) Jestliže stojíte na 80° j. š. a  85˚ v. d., na kterém kontinentu se nacházíte?   
Antarktida         (2 b) 
       

 
 
 
 

Santiago de Compostela  - 15,1% - jihozápadní Asie – Evropa – Afrika 
 Mekka – křesťanství – 31,2% - 73% - 55% - 0,2% - 24.1% - Gándhí 
hinduismus –Buddha – jižní Asie – severní Amerika – Stalin – islám 
 Ježíš – buddhismus – Zeď nářků - Louvre 
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8. Doplňte názvy těchto základních kartografických zobrazení    (3 b) 

 
 
 

 
 

 FYZICKÁ GEOGRAFIE A ZÁKLADY PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE    
         (celkem 30 b) 

 
9. Porovnejte pomocí matematických znamének větší, menší hodnoty následujících 

meteorologických prvků v meteorologických stanicích na území Česka. Za 
špatné odpovědi se body odečítají.      (4 b) 

Průměrná roční teplota vzduchu (°C):  Hodonín     Klatovy 
 
Průměrný roční srážkový úhrn (mm/rok) Žatec     Železná Ruda 
 
Průměrná lednová teplota vzduchu:  Kladno    Jizerka 
 
Počet dní se sněhovou pokrývkou:   Liberec   Brno 
 
 

10. Vyberte z uvedených míst to, kde bude Slunce v poledne 22. 12. nejvýše nad 
obzorem.           (5 b) 

f) 17° s. z. š. a 158° v. z. d. 
g) 36° j. z. š. a 149° v. z. d. 
h) 87° j. z. š. a 158° z. z. d. 
i) 15° j. z. š. a 126° v. z. d. 
j) 75° s. z. š. a 39° z. z. d. 

 
 
 
 
 
 
 

˃

˂ 

˃

˃

azimutální    kuželové     válcové 
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11.  Na území Česka nalezneme několik jezer, která můžeme dělit podle 
geologických a geomorfologických procesů, které se podílely na jejich vzniku. 
Do tabulky doplňte pojmy z rámečku. Za chybně doplněné pojmy se body odečítají. 
          (10 b) 

Klasifikace:  
 
Příklady:  
 
 

 
Klasifikace Geneze jezera Příklad 
fluviální Vznikají erozní činností vodního toku 

v dolních úsecích řek 
Labiště 

hrazená Mohou vzniknout sesuvem půdy na vodní tok Mladotické 
krasová Vznikají akumulací srážkové vody v oblastech, 

kde jako horniny převládají vápenec nebo 
dolomit 

Bozkovské 
podzemní 
jezero 

glaciální Vznikají v důsledku činnosti vody v pevném 
skupenství 

Černé jezero 

organogenní Vznikají činností rostlin a živočichů Mechové 
jezírko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fluviální  glaciální hrazená krasová organogenní 

Bozkovské podzemní jezero – Labiště – Černé jezero  – Mechové jezírko - Mladotické 
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12.  Grafy, které jsou zde uvedeny, se nazývají klimagramy. Doplňte ke každému 
z nich správné místo (z nabídky) a své rozhodnutí zdůvodněte.    (4 b) 

 
  
 

 
                   Bombaj  Káthmandú  
 
 

 
 
 
 
d) Vyčtěte z prvního klimagramu měsíc z nejvyšší průměrnou teplotou, uveďte i 

její hodnotu: květen, 30°C 
 

e) Vypište nejsušší měsíce v prvním klimagramu: únor, březen, duben, prosinec 

 
 

f) Uveďte souhrn průměrných srážek ve druhém klimagramu za květen a 
červen: 370 mm (360 – 380 mm)      (3 b) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Praha – Sydney – Bombaj - Káthmandú 

Vysoké srážky v létě  - vliv 
monzunu, vysoká průměrná 
teplota 

Nejvyšší teplota v létě, 
nejnižší ale nedosahuje 
nulových hodnot, malý vliv 
monzunu – srážkový stín 
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13.  Napište nejvhodnější titulek pro tuto fotografii z města Kalkata (Kolkata, 
Calcutta). V titulku musí být obsažen:    (4 b) 

e) Region, kde se město nachází 
f) Název problému zobrazeného na fotografii 
g) Název vodního toku, který je jednou z příčin vzniklého problému  
h) Roční období, kdy byl snímek pořízen 

 

 
 
 

 
 

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE SVĚTA A ČESKA  (celkem 30 b) 
 

14.  Dopište stát, kterému patří ostrovy (souostroví):   (5 b) 
 

f) Faerské ostrovy - Dánsko 
g) Falklandy (Malvíny)- UK 
h) Maledivy - Maledivy 
i) Baleáry - Španělsko 
j) Nová země – Rusko 

 
15.  Podle charakteristiky doplňte název kraje a jeho krajského města: 

Kraj Vysočina – Jihlava       (2 b) 
Nachází se zde největší koncentrace památek UNESCO, jaderná elektrárna, rybník 
Velké Dářko. Pořádá se zde Světový pohár biatlonu i v běžeckém lyžování. Nesousedí 
s žádným státem.  
 
 
 
 
 

MUSÍ SE ZDE OBJEVIT KLÍČOVÁ SLOVA – Indie, Ganga, povodeň – záplava,  
monzun, léto,  
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16.  Doplňte tabulku turistických zajímavostí:     (9) 
 
 

zajímavost Charakteristika (co to je, 
atraktivnost) 

Místo – stát, město, 
světadíl 

Uhuru peak nejvyšší hora  
v pohoří Kilimandžáro 

Afrika – Tanzánie  

Etosha, Kilimandžáro, 
Krugerův, Serengetti, 
Tsavo 

národní park Afrika 

Ermitáž 
(Zimní palác) 

Obrazová galerie Sankt Peterburg 

Tádž Mahal Pomník zesnulé ženě - 
mramor 

Indie, Ágra 

Machu Picchu Incké kultovní město – 
zařazeno mezi sedm 
nových divů světa 

Peru -Andy 

 
 

 
17.  Roztřiďte následující geografické pojmy do tabulky podle správné polohy dle  

příkladu Prahy:  
 
 
 

Madagaskar, Melbourne, Montreal, Manila     (4 b) 
 
 
 

 východní polokoule západní polokoule 

severní polokoule Praha, Manila,  Montreal 

jižní polokoule Madagaskar, Melbourne  
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18. Doplňte text a zaznamenejte malým číslem (co nejpřesněji) do mapy:  
1) Největší přehrada v Česku – Lipno   (2 b) 

 
2) Pojmenujte a poté v mapě zvýrazněte řeku, která pramení pod vrcholem Králického 

Sněžníku – Morava  (2 b) 
 
 

3) První profesionální loutková scéna (Spejbl a Hurvínek) byla založena ve městě, ve 
kterém mají tyto loutky dnes i své sochy, je to západočeská metropole – Plzeň  (2 b) 

 
4) Nejvyšší pohoří Olomouckého kraje – Hrubý Jeseník  (2 b) 

 
 

5) Nejznámější radonové lázně, nechvalně proslulé svými komunistickými lágry – 
Jáchymov            (2 b) 

 
 
 

1

4 

5 

3 


