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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 

Přijímací zkouška ze zeměpisu a všeobecného přehledu 

Obor Geoinformatika a geografie 

  

 
1. Seřaďte uvedená města sestupně podle počtu obyvatel:           [6 b.] 

  Jihlava —  Kolín  —  Havířov  —  Vyškov  —  Brno  —  Plzeň    

1. ………………………………………… 4. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 5. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 6. ………………………………………… 

2. K uvedeným závislým územím doplňte názvy států, pod jejichž správu spadají:    [6 b.] 

Faerské ostrovy ………………………… Midway ………………………… 

Gibraltar ………………………… Svatá Helena ………………………… 

Svalbard ………………………… Aruba ………………………… 

3. K uvedeným hlavním městům doplňte stát:             [6 b.] 

Dháka ……………………………… Quito ……………………………… 

Tallinn ……………………………… Manila ……………………………… 

Mogadišo ……………………………… Kábul ……………………………… 

4. K uvedeným ostrovům doplňte názvy moří, v nichž leží:                 [6 b.] 

Kypr ………………………… Hvar ………………………… 

Fríské ostrovy ………………………… Kajmanské ostrovy ………………………… 

Bornholm ………………………… Vesterály ………………………… 

5. V následujícím výčtu zakroužkujte státy, které jako svou měnu oficiálně používají euro. Ostatní 
škrtněte:                     [5 b.] 

Slovensko   Slovinsko   Švédsko    Polsko   Irsko 

Katedra geografie 
Přírodovědecká fakulta 
Univerzita Palackého v Olomouci 
 

Číslo uchazeče (nevyplňujte): ……………… 

Skupina: 
……………………
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6. Utvořte správné dvojice:                 [5 b.] 

A Taklamakan 1 hydroenergetické dílo na řece Paraná A —  ………  

B Alexandrie 2 významný přístav v Maroku B —  ……… 

C Itaipu 3 poušť v Číně C —  ……… 

D Casablanca 4 ostrov v Irském moři D —  ……… 

E Man 5 významné město v Egyptě E —  ……… 

 
7. Rozhodněte, zda uvedená území tvoří součást Německa:          [5 b.] 

Hesensko     ANO  NE 

Štýrsko      ANO  NE 

Braniborsko    ANO  NE 

Brémy      ANO  NE 

Korutany     ANO  NE 

8. Vyjádřete uvedené pojmy stručným odborným názvem:          [5 b.] 

Mořský záliv vymodelovaný ledovcovou erozí.            ……………………… 

Pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a svrchní částí zemského pláště.     ……………………… 

Tropická cyklona v  oblasti Karibiku a při pobřeží USA.          ……………………… 

Souměstí, tedy několik měst či aglomerací srostlých v souvislý celek.       ……………………… 

Proces změn ve společnosti vedoucí k větší propojenosti na celosvětové úrovni.  ……………………… 

9. Ze skupin písmen sestav názvy měst v České republice:          [5 b.] 

KOSTNIRACE   AVOAP    TLUNBÁR   VAKOKRNÍ  ČÍBŘET 

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

10. Z následujícího seznamu velkoměst USA vyberte město ležící nejseverněji, nejjižněji, nejvýchodněji  

a nejzápadněji:                    [4 b.] 

Los Angeles (CA) — San Francisco (CA) — Dallas (TX) — Washington, D.C. — Denver (CO)  —  
 —  (Miami FL) — Atlanta (GA) — Detroit (MI) 

nejseverněji: ……………………………… 

nejjižněji: ……………………………… 

nejvýchodněji: ……………………………… 

nejzápadněji: ……………………………… 
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11. U uvedených mořských proudů vyznačte, zda jsou studené, nebo teplé:      [4 b.] 

Golfský proud    STUDENÝ  TEPLÝ 

Kalifornský proud   STUDENÝ  TEPLÝ 

Peruánský proud   STUDENÝ  TEPLÝ 

Východoaustralský proud STUDENÝ  TEPLÝ 

12. Jakou plochu zaujímá na mapě v měřítku 1 : 5 000 les, jestliže jeho skutečná výměra činí 8 ha? 
Výsledek vyjádřete v centimetrech čtverečních.            [4 b.] 

Výsledek: 

Prostor pro výpočet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Určete den v týdnu a pásmový čas v čínské Šanghaji (121° v. d.), je-li v peruánské metropoli Limě 
(77° z. d.) neděle 21.00 (ani v jednom z měst neplatí letní čas).        [4 b.] 
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14. [10 b.]
a) Jak se jmenuje stát označený písmenem A? ........................... 
b) Jak se jmenuje stát označený písmenem B? ...........................
c) Jak se jmenuje město označené písmenem C? ...........................
d) Jak se jmenuje město označené písmenem D? ...........................
e) Jak se jmenuje řeka označená písmenem E? ...........................
f) Jak se jmenuje pohoří označené písmenem F? ...........................
g) Jak se jmenuje moře označené písmenem G? ...........................
h) Jak se jmenuje záliv označený písmenem H? ...........................
i) Vyznačte v mapě řeku Main (Mohan).  
j) Vyznačte v mapě pohoří Mátra.
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a) Jak se jmenuje hora označená písmenem A?  ........................................
b) Jak se jmenuje pohoří označené písmenem B?  ........................................
c) Jak se jmenuje řeka označená písmenem C?  ........................................
d) Jak se jmenuje vodní nádrž označená písmenem D? ........................................
e) Jak se jmenuje CHKO označená písmenem E?  ........................................
f) Jak se jmenuje město označené písmenem F?  ........................................
g) Jak se jmenuje město označené písmenem G?  ........................................
h) Vyznačte v mapě Pravčickou bránu.
i) Vyznačte v mapě národní park Podyjí.
j) Vyznačte v mapě řeku Lužnici.

15. [10 b.]
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