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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 
pro obor 

 
 UČITELSTVÍ GEOGRAFIE 

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

variantu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 
 
Počet bodů  
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Deviatilita dopravní sítě je vzájemný poměr odchylky dopravní cesty od přímé vzdálenosti. Příčiny 
deviatility mohou být fyzicko-geografické (pohoří, vodní toky atd.), socioekonomické (poloha měst, 
rekreační areály atd.) a politické (hranice států). Při budování dopravních cest musíme počítat s 
fixními a variabilními náklady. Fixní náklady slouží k vybudování dopravních cest včetně 
infrastruktury. Variabilní náklady souvisí s provozem na dopravní cestě (např. údržba komunikace a 
infrastruktury). Pokud volíme přímé propojení dvou bodů, tak rostou fixní náklady. Jestliže zvolíme 
delší cestu (oklikou), tak rostou variabilní náklady na údržbu.  

Zdroj: J. Brinke (1999): Úvod do geografie dopravy.  
1. S využitím výše uvedeného textu určete pravdivost následujících tvrzení. 

Zakroužkujte ANO x NE, za chybnou odpověď se body odečítají:   (7) 
 
a) Technický rozvoj umožňuje velké zvyšování deviatility   ANO x NE 
b) Při překonání horského masivu jsou fixní náklady vyšší než variabilní ANO x NE 
c) Letecká doprava má vyšší fixní náklady než variabilní   ANO x NE 
d) Fyzicko-geografické faktory zvyšují deviatilitu letecké dopravy více než faktory 

socioekonomické        ANO x NE 
e) Fixní náklady se zvyšují stářím dopravních cest    ANO x NE 
f) Námořní doprava má nižší deviatilitu než doprava silniční  ANO x NE 
g) Česká železniční síť má vyšší deviatilitu než česká dálniční síť.  ANO x NE 
 

2. Níže se nacházejí schémata dopravních sítí. Ke každému území dopište číslo 
adekvátního obrázku.         (4) 

 
 

3. Na základě uvedené charakteristiky napište, o které historické území Evropy se 
jedná:           (2) 

Je to přímořské historické území jednoho ze států jižní Evropy. Specifikem je rozšíření jazyka, 
který nepatří do žádné jazykové rodiny a značně se liší od ostatních úředních jazyků daného 
státu. …………………………………………………… 
 

4. Doplňte: 
Napoleonské období definitivně ukončil ……………………………….. kongres, který se konal 
v letech ……………..         (2) 

+ Území u státní hranice: 
+ Okolí velkých metropolí: 
+ Řídce osídlená oblast mezi velkými městy: 
+ Území s rozsáhlými aglomeracemi a 
konurbacemi: 
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5. Níže uvedená tabulka zachycuje údaje týkající se produkce automobilů a údaj 
průměrné měsíční hrubé mzdy ve vybraných státech EU, podíl EA (ekonomicky 
aktivních) obyvatel ve zpracovatelském průmyslu. Do prvního sloupce tabulky 
doplňte odpovídající státy z nabídky v rámečku (nevyužijete všechny).   (10) 
 
 

 
 

6. Zakroužkujte z nabídky tří pojmů vždy jeden správný:   (8)+1 bonus 
 

Na Zemi žije téměř 6,5/7,5/8,5 miliardy obyvatel. Zhruba 40/60/80  % 
z nich žije na severní polokouli. Rozmístění obyvatelstva na Zemi je 
výsledkem klimatických změn / následků přírodních katastrof/ 
historického vývoje a je ustálené/rovnoměrné/nerovnoměrné. Na Zemi 
existují místa se zalidněním 2-3 obyvatel/km², jako je například 
Mongolsko /Mexiko /Srbsko, nebo naopak oblasti se zalidněním 
přesahujícím 500 obyvatel/km², kam můžeme zařadit například 
Česko/Bangladéš/Lucembursko. Naděje dožití se u mužů v Česku 
pohybuje kolem 76/82/90 let. K nejvyššímu nárůstu počtu obyvatel 
v Česku v nejbližších 25 letech zřejmě dojde v Ústeckém/ 
Moravskoslezském/ Středočeském kraji, naopak největší úbytek se 
předpokládá v Moravskoslezském/Středočeském/Jihomoravském kraji. 
 
 
 

Stát produkce 
automobilů 
 (r. 2000) 

produkce 
automobilů 
 (r. 2016) 

podíl EA obyvatel 
v autoprůmyslu 
 v %  

průměrná hrubá 
zda v EUR  
 (r. 2016) 

   455 481 1 349 896 11,76 1 244 

 3 032 874 2 885 922  7,57 2 189 

   301 343    205 374 10,44 3 340 

 5 526 515 6 062 562 11,29 3 703 

 78 165    359 306 11,79     787 

EU 19 020 927 18 940 349  7,73 2 099 

Maďarsko – Švédsko – Česko – Španělsko – Německo – Rumunsko – Portugalsko –  Švýcarsko 
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7. Ve kterých státech Evropy leží následující regiony:    (5) 

 
a) Mazovsko - ……………………..  

b) Korutany -  ……………………... 
  
c) Toskánsko - ……………………... 
  

 d) Bretaň -   ……………………....... 
  

e) Andalusie - .……………………... 
 
 

8. Zakroužkujte, který jev je znázorněn v grafu.       
        (5) 

 
 

a) Vývoj podílu výroby elektrické energie v tepelných elektrárnách v Rakousku 
 (v procentech) 

b) Vývoj objemu těžby hnědého uhlí v Česku (v milionech tun) 
c) Vývoj průměrné měsíční mzdy německého učitele (v tisících korun) 
d) Vývoj koncentrace oxidu uhelnatého na Ostravsku (v ppm) 
e) Vývoj produkce brambor v Polsku (v tisících tun) 
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9. A) Doplňte text, který se týká návštěvnosti Českého Krumlova. Vybírejte pojmy 
z rámečku (nepoužijete všechny), slova správně skloňujte.    
        (7) 
 
 
 
 

Samotné město navštívilo ……………….. miliónů návštěvníků, přičemž 
vstup na státní hrad zaplatilo ………………tisíc turistů. Největší počet z nich 
tvořili čeští turisté. Mezi zahraničními návštěvníky bylo nejvíce turistů z 
…………………….. a …………………………. . V barokní zahradě zámku se nachází 
atrakce: ………………………………………., kvůli kterému se vedou mnohé 
diskuse s památkáři.  V okolí Českého Krumlova je řada dalších památek, 
které turisty přitahují do tohoto regionu. Jedná se například o 
…………………………………………. –  nejbližší památku zapsanou na seznamu 
světového dědictví UNESCO. Mnozí turisté navštívili i nejbližší krajské 
město……………………………. 
B) Podtrhněte příčiny vysoké návštěvnosti Českého Krumlova:  

(za chybné odečet bodů)         (4) 
a) blízkost nejvyššího pohoří Česka 
b) zachovalé a relativně rozsáhlé historické centrum 
c) vinařská oblast 
d) dojezdová vzdálenost z Prahy do jedné hodiny 
e) vodní turistika na Vltavě 
f) krasové oblasti v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od města 
g) dobrá image a propagace 
h) památka UNESCO          

10. Vyberte z uvedených míst správnou odpověď, vždy ji zapište písmenem za větu. 
(odpočet bodů za chybnou odpověď) 

Zde bude Slunce v poledne 22. 11. nejvýše nad obzorem: ……………  
Zde bude Slunce v poledne 21. 3. nejvýše nad obzorem ……………… 
Zde bude Slunce v poledne dne 20. 5. nejvýše nad obzorem ………………. (6)
        

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. 

Litomyšl – USA - Jihlava – otáčivé hlediště – 15 -  Zelená hora – 430 
Holašovice – Čína –  České Budějovice –  kolotoč –  Plzeň – Německo – 
Rusko – 1,4 –  hračkářství  
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11. Doplňte ke každému klimagramu místo, které představuje. Svou odpověď 
zdůvodněte.          (7) 

Můžete si vybrat z nabídky: Sydney, Praha, Káthmandú, Bombaj 

 
 
 
 
 
 

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: ……….. 
 

12. Doplňte tabulku:        (3) 

Měřítko mapy  1 cm na mapě je ve 
skutečnosti (km) 

 2 km ve 
skutečnosti je na 
mapě  (cm) 

Kategorie mapy 
podle měřítka 

1 : 250 000    

 
13. 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?       (3) 

Jméno Měřítko mapy Vzdálenost na mapě 
v cm  

Uběhnutá 
vzdálenost v m 

Jiří       37 2 775 
Petr 1: 10 000 32       
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14. A) V následujícím textu, který se týká obrázku, jsou 3 faktické chyby. Vypište je do 
prvního sloupce tabulky a do druhého napište opravu.   (6) 
 
Obrázek zachycuje vývoj říčních teras a říční deltu. Taková modelace je typická pro 
geologické období třetihor. Na vývoji tohoto reliéfu se podílela akumulační a erozní 
činnost vodního toku. Kromě činnosti tekoucí vody zde vstupují do hry i další 
geomorfologičtí činitelé, kteří se výrazně podíleli na formování krajiny, např. ledovec. 
Takto vymodelovaná krajina se nejčastěji vyskytuje v horních částech vodních toků a 
můžeme se s ní setkat i v Česku.  

 
chyba oprava 

  

  

  

 
B) Doplňte k písmenům v obrázku odpovídající pojmy (vyberte si z nabídky, chybné 
se odečítají)          (4) 
 
 
A ……………………………     C ……………………………  
B ……………………………     D ……………………………  
 
 

 
 

 
 

delta – estavela –  estuárium – liman – meandr – mrtvé rameno – 
říční terasy – údolnice – vádí –  niva 
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15. Tabulka udává hodnoty vybraných meteorologických prvků ve čtyřech 
meteorologických stanicích na území Česka. Doplňte z nabídky hodnoty a názvy 
meteorologických stanic do tabulky.     (7) 

 
 
 
 

 Přerov  Milešovka  

Průměrná roční 
teplota 

 8,2 4,6  

Průměrný roční 
srážkový úhrn 
(mm/rok) 

457 565 556 1281 

Počet ledových dní  29 68  

Počet tropických 
dní 

 7 4 1 

 
16. Z níže uvedených pojmů vždy vyberte jeden, který mezi ostatní nepatří a výběr 

odůvodněte. Bez odůvodnění nebude odpověď uznána.     (8) 

Częstochowa– Velehrad – Mekka – Lurdes – Santiago de Compostela 
 

Důvod:…………………………………………………………………. 
Saúdská Arábie– Nový Zéland – Belgické Kongo – Nová Granada – Britská Indie 
 

Důvod:…………………………………………………………………. 
Severní Kypr – Abcházie – Jižní Osetie – Moldavsko – Arcach 
 

Důvod:…………………………………………………………………. 
Brazílie – Chile – Argentina – Venezuela – Kolumbie 
 

Důvod:…………………………………………………………………. 
 

17. Který z následujících kandidátů získal při letošní volbě prezidenta nejvíce hlasů?  (2)  
Snímky: 

Marek Hilšer  Miroslav Topolánek Pavel Fischer  Vratislav Kulhánek 
 
 
 
 
 
 
 

Cheb   10  96  28 Poprad 
3,2  9,1 Lysá hora  333 
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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 
pro obor 

 
 UČITELSTVÍ GEOGRAFIE 

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

variantu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 
 
Počet bodů  
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Deviatilita dopravní sítě je vzájemný poměr odchylky dopravní cesty od přímé vzdálenosti. Příčiny 
deviatility mohou být fyzicko-geografické (pohoří, vodní toky atd.), socioekonomické (poloha měst, 
rekreační areály atd.) a politické (hranice států). Při budování dopravních cest musíme počítat s 
fixními a variabilními náklady. Fixní náklady slouží k vybudování dopravních cest včetně 
infrastruktury. Variabilní náklady souvisí s provozem na dopravní cestě (např. údržba komunikace a 
infrastruktury). Pokud volíme přímé propojení dvou bodů, tak rostou fixní náklady. Jestliže zvolíme 
delší cestu (oklikou), tak rostou variabilní náklady na údržbu.  

Zdroj: J. Brinke (1999): Úvod do geografie dopravy.  
1. S využitím výše uvedeného textu určete pravdivost následujících tvrzení. Zakroužkujte ANO 

x NE, za chybnou odpověď se body odečítají:  (7) 
 
h) Technický rozvoj umožňuje velké zvyšování deviatility   ANO x NE 
i) Při překonání horského masivu jsou fixní náklady vyšší než variabilní ANO x NE 
j) Letecká doprava má vyšší fixní náklady než variabilní   ANO x NE 
k) Fyzicko-geografické faktory zvyšují deviatilitu letecké dopravy více než faktory 

socioekonomické        ANO x NE 
l) Fixní náklady se zvyšují stářím dopravních cest    ANO x NE 
m) Námořní doprava má nižší deviatilitu než doprava silniční  ANO x NE 
n) Česká železniční síť má vyšší deviatilitu než česká dálniční síť.  ANO x NE 
 

2. Níže se nacházejí schémata dopravních sítí. Ke každému území dopište číslo 
adekvátního obrázku.         (4) 

 
 

3. Na základě uvedené charakteristiky napište, o které historické území Evropy se 
jedná:          (2) 

Je to přímořské historické území jednoho ze států jižní Evropy. Specifikem je rozšíření jazyka, 
který nepatří do žádné jazykové rodiny a značně se liší od ostatních úředních jazyků daného 
státu. BASKICKO 
 

4. Doplňte: 
Napoleonské období definitivně ukončil Vídeňský kongres, který se konal v letech 
1814 - 1815 /uznáno jen 1814, jen 1815/     (2) 

 

+ Území u státní hranice:3 
+ Okolí velkých metropolí:2 
+ Řídce osídlená oblast mezi velkými městy:4 
+ Území s rozsáhlými aglomeracemi a 
konurbacemi:1 
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5. Níže uvedená tabulka zachycuje údaje týkající se produkce automobilů a údaj 
průměrné měsíční hrubé mzdy ve vybraných státech EU, podíl EA (ekonomicky 
aktivních) obyvatel ve zpracovatelském průmyslu. Do prvního sloupce tabulky 
doplňte odpovídající státy z nabídky v rámečku (nevyužijete všechny).  (10) 
 
 

 
 

6. Zakroužkujte z nabídky tří pojmů vždy jeden správný:  (8) + 1 bonus 
 

Na Zemi žije téměř 6,5/7,5/8,5 miliardy obyvatel. Zhruba 40/60/80  % 
z nich žije na severní polokouli. Rozmístění obyvatelstva na Zemi je 
výsledkem klimatických změn / následků přírodních katastrof/ 
historického vývoje a je ustálené/rovnoměrné/nerovnoměrné. Na Zemi 
existují místa se zalidněním 2-3 obyvatel/km², jako je například 
Mongolsko /Mexiko /Srbsko, nebo naopak oblasti se zalidněním 
přesahujícím 500 obyvatel/km², kam můžeme zařadit například 
Česko/Bangladéš/Lucembursko. Naděje dožití se u mužů v Česku 
pohybuje kolem 76/82/90 let. K nejvyššímu nárůstu počtu obyvatel 
v Česku v nejbližších 25 letech zřejmě dojde v Ústeckém/ 
Moravskoslezském/ Středočeském kraji, naopak největší úbytek se 
předpokládá v Moravskoslezském/Středočeském/Jihomoravském kraji. 
 
 

7. Ve kterých státech Evropy leží následující regiony:   (5) 

Stát produkce 
automobilů 
 (r. 2000) 

produkce 
automobilů 
 (r. 2016) 

podíl EA obyvatel 
v autoprůmyslu 
 v %  

průměrná hrubá 
zda v EUR  
 (r. 2016) 

Česko   455 481 1 349 896 11,76 1 244 

Španělsko 3 032 874 2 885 922  7,57 2 189 

Švédsko   301 343    205 374 10,44 3 340 

Německo 5 526 515 6 062 562 11,29 3 703 

Rumunsko 78 165    359 306 11,79     787 

EU 19 020 927 18 940 349  7,73 2 099 

Maďarsko – Švédsko – Česko – Španělsko – Německo – Rumunsko – Portugalsko –  Švýcarsko 
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a) Mazovsko - Polsko  

b) Korutany -  Rakousko 
  
c) Toskánsko - Itálie 
  

 d) Bretaň -   Francie 
  

e) Andalusie - Španělsko 
 
 

8. Zakroužkujte, který jev je znázorněn v grafu.     (5) 

 
 

f) Vývoj podílu výroby elektrické energie v tepelných elektrárnách v Rakousku 
 (v procentech) 

g) Vývoj objemu těžby hnědého uhlí v Česku (v milionech tun) 
h) Vývoj průměrné měsíční mzdy německého učitele (v tisících korun) 
i) Vývoj koncentrace oxidu uhelnatého na Ostravsku (v ppm) 
j) Vývoj produkce brambor v Polsku (v tisících tun) 

 
 
 
 
 
 

9. A) Doplňte text, který se týká návštěvnosti Českého Krumlova. Vybírejte pojmy 
z rámečku (nepoužijete všechny), slova správně skloňujte.   (7) 
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Samotné město navštívilo ………1,4 miliónů návštěvníků, přičemž vstup na 
státní hrad zaplatilo ………430…tisíc turistů. Největší počet z nich tvořili 
čeští turisté. Mezi zahraničními návštěvníky bylo nejvíce turistů z 
……Německa a …………Ruska…. . V barokní zahradě zámku se nachází 
atrakce: ………otáčivé hlediště, kvůli kterému se vedou mnohé diskuse 
s památkáři.  V okolí Českého Krumlova je řada dalších památek, které 
turisty přitahují do tohoto regionu. Jedná se například o 
………………Holašovice –  nejbližší památku zapsanou na seznamu 
světového dědictví UNESCO. Mnozí turisté navštívili i nejbližší krajské 
město České Budějovice 
C) Podtrhněte příčiny vysoké návštěvnosti Českého Krumlova:  

(za chybné odečet bodů)         (4) 
a) blízkost nejvyššího pohoří Česka 
b) zachovalé a relativně rozsáhlé historické centrum 
c) vinařská oblast 
d) dojezdová vzdálenost z Prahy do jedné hodiny 
e) vodní turistika na Vltavě 
f) krasové oblasti v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od města 
g) dobrá image a propagace 
h) památka UNESCO 

          
10. Vyberte z uvedených míst správnou odpověď, vždy ji zapište písmenem za 

větu.(odpočet bodů za chybnou odpověď) 
Zde bude Slunce v poledne 22. 11. nejvýše nad obzorem: d  
Zde bude Slunce v poledne 21. 3. nejvýše nad obzorem: b 
Zde bude Slunce v poledne dne 20. 5. nejvýše nad obzorem a (6) 
       

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. 

11. Doplňte ke každému klimagramu místo, které představuje. Svou odpověď 
zdůvodněte.          (7) 

Můžete si vybrat z nabídky: Sydney, Praha, Káthmandú, Bombaj 
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a) Vyčtěte z prvního klimagramu měsíc z nejvyšší průměrnou teplotou, uveďte i její hodnotu: 
……květen 30°C 

b) Vypište nejsušší měsíce v prvním klimagramu: únor, březen, duben, prosinec 
c) Uveďte souhrn průměrných srážek ve druhém klimagramu za květen a červen: 370 

mm (360 – 380) 
 

12. Doplňte tabulku:        (3) 

Měřítko mapy  1 cm na mapě je ve 
skutečnosti (km) 

 2 km ve 
skutečnosti je na 
mapě  (cm) 

Kategorie mapy 
podle měřítka 

1 : 250 000 2,5 km 0,8 cm střední 

 
13. 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?         (3) 

Jméno Měřítko mapy Vzdálenost na mapě 
v cm  

Uběhnutá 
vzdálenost v m 

Jiří 1: 7 500 (1b)      37 2 775 
Petr 1: 10 000 32 3 200 (1b)      

Petr uběhl 3,2 km, čili o 0,425 km více. 
 

14. A) V následujícím textu, který se týká obrázku, jsou 3 faktické chyby. Vypište je do 
prvního sloupce tabulky a do druhého napište opravu.   (6) 
 

Bombaj – vysoké srážky 
v léte, vliv monzunu, 
vysoká průměrná teplota 

Káthmandú – Nejvyšší 
teplota v létě, nejnižší 
nedosahuje nuly, malý 
vliv monzunu 
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Obrázek zachycuje vývoj říčních teras a říční deltu. Taková modelace je typická pro 
geologické období třetihor. Na vývoji tohoto reliéfu se podílela akumulační a erozní 
činnost vodního toku. Kromě činnosti tekoucí vody zde vstupují do hry i další 
geomorfologičtí činitelé, kteří se výrazně podíleli na formování krajiny, např. ledovec. 
Takto vymodelovaná krajina se nejčastěji vyskytuje v horních částech vodních toků a 
můžeme se s ní setkat i v Česku.  

 
chyba oprava 

deltu meandr nebo nivu 

ledovec Svahové pochody nebo vítr 

horních středních 

Event. třetihor třetihor i čtvrtohor – půl bodu 

 
B) Doplňte k písmenům v obrázku odpovídající pojmy (vyberte si z nabídky, chybné 
se odečítají)         (4) 
 
 
A niva     C meandr 
B říční terasy    D údolnice 
 
 

 
 

 
 
15. Tabulka udává hodnoty vybraných meteorologických prvků ve čtyřech 

meteorologických stanicích na území Česka. Doplňte z nabídky hodnoty a názvy 
meteorologických stanic do tabulky.     (7) 

delta – estavela –  estuárium – liman – meandr – mrtvé rameno – 
říční terasy – údolnice – vádí –  niva 
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 Přerov Cheb Milešovka Lysá hora 

Průměrná roční 
teplota 

9,1 8,2 4,6 3,2 

Průměrný roční 
srážkový úhrn 
(mm/rok) 

457 565 556 1281 

Počet ledových dní 28 29 68 96 

Počet tropických 
dní 

10 7 4 1 

 
16. Z níže uvedených pojmů vždy vyberte jeden, který mezi ostatní nepatří a výběr 

odůvodněte. Bez odůvodnění nebude odpověď uznána.     (8) 

Częstochowa– Velehrad – Mekka – Lurdes – Santiago de Compostela 
 

Důvod: ostatní jsou křesťanská poutní místa, jediné muslimské poutní místo 
/jediná v Asii/ 

Saúdská Arábie– Nový Zéland – Belgické Kongo – Nová Granada – Britská Indie 
 

Důvod: ostatní území byla koloniemi, jediný stát – nebyl nikdy kolonií 
/Nový Zéland  - jediný ostrovní stát/ 

Severní Kypr – Abcházie – Jižní Osetie – Moldavsko – Arcach 
 

Důvod: ostatní jsou de facto státy, jediný uznaný stát 
Brazílie – Chile – Argentina – Venezuela – Kolumbie 
 

Důvod: úředním jazykem není španělština, jediný s portugalštinou 
 

Který z následujících kandidátů získal při letošní volbě prezidenta nejvíce hlasů?   (2) 
 
Marek Hilšer  Miroslav Topolánek Pavel Fischer  Vratislav Kulhánek 

Cheb   10  96  28 Poprad 
3,2  9,1 Lysá hora  333 


