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Písemná část zkoušky z geografie k přijímacímu řízení  

oborů NMgr. studia Učitelství geografie pro SŠ (jednooborové), Učitelství geografie pro SŠ 
(dvouoborové) a Učitelství geografie pro ZŠ (dvouoborové) 

Správné odpovědi (vždy jediná správná odpověď) vpisujte čitelně do obdélníku na okraji testu nebo 
v případě opravy vedle. Každá správná odpověď = 6 bodů, otázka č. 12 = 10 bodů, celkově max. 
100 bodů. 
 

Vaše osobní číslo: ..................................... 

1) K rozdělení křesťanství na západní (katolické) a východní (pravoslavné) došlo: □.. 
a) 996  b) 1054  c) 1212   d) 1454  e) 1555   

2) Mezi 5 nejposvátnějších měst islámu se neřadí:     □.. 
a) Mekka b) Jeruzalém c) Nadžáf d) Antalya e) Kajruwán  

3) Zejména v 18. století byla Británie dynasticky spojena s:    □.. 
a) Hanoverskem b) Holštýnskem c) Nasavskem d) Saskem e) Würtemberskem 

4) Za základ vzniku španělského státu lze pokládat spojení Kastilie a:   □.. 
a) Aragonie b) Katalánska c) Navary d) Valencie e) Sardinie 

5) Na území někdejšího Rakousko-Uherska dnes neleží:    □.. 
a) Česko  b) Chorvatsko c) Polsko d) Srbsko e) Švýcarsko 

6) Bývalé francouzské kolonie v Americe se nikdy nerozkládaly na území:  □.. 
a) Louisiany b) Nového Brunšviku c) Québecu d) Vermontu e) Virgínie 

 7) Mezi islámské sekty patří:       □.. 
a) ibádité b) armenité c) rastafariáni d) koptové e) šintoisté 

8) Vyberte stát, který do skupiny logicky nenáleží z náboženských důvodů:  □.. 
a) Brazílie b) Filipíny c) Mexiko d) Polsko e) Ukrajina 

9) Mezi drávidské jazyky náleží:       □.. 
a) gudžarátština b) italština c) kašubština d) svahilština e) tamilština 
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10) Makedonština patří lingvisticky mezi jazyky:     □.. 
a) baltské b) germánské c) románské d) slovanské e) turkické 

11) Nejnižší míru lesnatosti z těchto zemí má:     □.. 
a) Finsko b) Dánsko c) Island  d) Bělorusko e) Maďarsko 

12) Meruňky pochází ze zemědělského genového centra:    □.. 
a) australského b) indického  c) předoasijského    d) jihoamerického    e) afrického 

13) Angličtina není úředním jazykem v:      □.. 
a) Austrálii b) Guayaně c) Nigérii d) Mosambiku e) Panenských ostrovů 

14) Největším producentem a exportérem hovězího masa je z těchto zemí:  □.. 
a) Japonsko b) Argentina c) Maďarsko d) Indie  e) Ukrajina 

15) Systémem centralizace míst v sídelní geografií se zabýval (teorie):   □.. 
a) Christallerova b) Zipfova c) Raillyho d) Huffova e) Eifellova 

16) Nejmenším z hlediska počtu obyvatel z následujících měst je:   □.. 
a) New York b) Paříž  c) Moskva d) Sydney e) Mexico 

 

 

KONEC 
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Správné odpovědi: 
1a 
2d 
3a 
4a 
5e 
6e 
7b 
8e 
9e 
10d 
11c 
12c 
13d 
14b 
15a 
16d 
 


