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1.  Která vědní disciplína se zabývá studiem reprodukce lidských populací a podmíněnostmi tohoto 
procesu? 

a) antropologie 
b) sociologie 
c) etnografie 
d) demografie 

2.  Které tvrzení o monzunové cirkulaci je nesprávné?      
a) Letní monzun způsobuje období dešťů 
b) Monzuny vznikají výměnou vzduchových hmot mezi pevninou a oceánem 
c) Monzunová cirkulace je typická pro oblast jihovýchodní Asie a západní pobřeží 

Severní Ameriky 
d) Letní monzun je způsoben rychlejším ohříváním pevniny a pomalejším ohříváním 

oceánů 

3.  Označte chybné spojení státu a měst v něm ležících: 
a) Izrael - Tel Aviv, Jeruzalém 
b) Saúdská Arábie - Rijád, Mekka 
c) Turecko - Istanbul, Ankara 
d) Írán - Mosul, Teherán 

4.  Egypt a Turecko mají některé společné rysy. Vedle převládajícího islámu je to především 
a) významné nerostné bohatství 
b) poloha na území dvou kontinentů 
c) členství obou států v NATO 
d) členství obou států v Evropské unii 

5.  V řadě zemí ve světě se mluví jazyky, které mají původ v Evropě. Jaký (jaké) je (jsou) oficiální 
jazyk (jazyky) v Kanadě? 

a) francouzština 
b) francouzština a angličtina 
c) angličtina 
d) angličtina a němčina 

6.  Mezi významné stavitele českého baroka patřil: 
a)  Petr Parléř  
b) Alfons Mucha 
c)  Jan Blažej Santini 
d) Dušan Jurkovič 

7.  Mezi oblíbené pořady České televize, které se zabývají cestopisnými reportážemi, patří: 
a) Český objektiv 
b) Českou cestou necestou 
c) Nonstop republikou křížem krážem 
d) Toulavá kamera 

8.  Česká republika má na svém území řadu památek světového dědictví UNESCO. Mezi tzv. 
nehmotné památky světového dědictví UNESCO v České republice patří: 

a) lidový folklór Valašska 
b) jízda královen 
c) Slovácký verbuňk (tanec) 
d) harmonikářství 

9.  Miloš Forman získal Cenu Akademie (filmový Oscar) za režii filmu: 
a) Hoří, má panenko  
b) Lásky jedné plavovlásky 
c) Amadeus 
d) Valmont 

 



10.  Mezi renesanční malíře nepatří:  
a) Paul Rubens 
b) Leonardo da Vinci 
c) Michelangelo Buonarroti 
d) Albrecht Dürer 

11.  Krasové oblasti patří mezi významné a velmi hojně navštěvované destinace, atraktivitou jsou 
zejména jeskynní systémy a propasti. Postojnská jeskyně se nachází: 

a) na Slovensku 
b) v Moravském krasu          
c) v Chorvatsku 
d) ve Slovinsku 

12.  Jemenská republika se nachází:  
a) v jihovýchodní Asii 
b) v severní Africe  
c) na Arabském poloostrově 
d) v jižní Africe 

13.  Židovskou kulturní památku, uvedenou v seznamu kulturního dědictví UNESCO, lze 
navštívit na území České republiky:   

a) v Českém Krumlově 
b) v Kutné hoře  
c) v Třebíči 
d) v Holašovicích 

14.  Úkolem přehradních nádrží na řekách v Česku je vedle ochrany před povodněmi, 
zásobování vodou a rekreace také výroba elektrické energie. Největší vodní elektrárny v Česku 
jsou na řece: 

a) Labe 
b) Vltava 
c) Morava 
d) Ohře 

15.  Součástí hydrosféry jsou také jezera, která se rozlišují způsobem jejich vzniku. Jezera ve 
Finsku vznikla zejména: 

a) krasovou činností 
b) vodní erozí  
c) tektonickou činností  
d) ledovcovou činností 

16.  Kočkovitá šelma jaguár žije v: 
a) v pralesích Jižní Ameriky 
b) v tropické Africe  
c) v Indii   
d) na Nové Guinei 

17.  Úrodný půlměsíc je: 
a) původní název Íránu  
b) prostor, kde na Blízkém východě začala zemědělská revoluce 
c) označení všech islámských zemí 
d) tradiční název Saudské Arábie 

18.  Indiánská civilizace Mayů se rozvíjela zejména: 
a) na území Nového Mexika a Texasu 
b) ve středním Mexiku 
c) v Peru, Bolívii a Ekvádoru 
d) v jižním Mexiku a Guatemale 

 

19.  Mořeplavcem, který jako první obeplul svět, byl: 
a) Ferdinand Magellan (Fernão de Magalhães) 
b)    Marco Polo 
c)    Vasco de Gama 
d)    Francis Drake 

 



20.  Nejvýznamnějším představitelem surrealismu byl: 
a) Pablo Ruiz Picasso 
b) Salvador Dalí 
c) Antoni Gaudí 
d) Alfons Mucha 

21.  Údolí řeky Loire ve Francii je významnou destinací cestovního ruchu. Většina turistů sem 
přijíždí navštívit: 

a) zámky 
b) safari 
c) delfinárium 
d) vodopády 

22.  Jméno Heinricha Schliemanna je v historii spojováno s tím: 
a) kdo našel bájnou Tróju 
b) kdo popsal bájnou Atlantidu 
c) kdo objevil Machu Picchu 
d) kdo objevil Viktoriiny vodopády 

23.  Horolezcem, který jako první vystoupil na Mount Everest: 
a) Reinhold Messner  
b) Roald Amundsen 
c) Sir Francis Drake  
d) Sir Edmund Hillary  

24.  Horu Elbrus najdeme: 
a) na Aljašce  
b) v jihoamerických Andách  
c) v Himálaji 
d) na Kavkaze 

25.  V rámci celosvětového systému "Člověk a biosféra", který zahrnuje zajímavé ekosystémy 
naší planety, jsou vyhlášeny biosférické rezervace UNESCO. Na území Česka není 
biosférickou rezervací:  

a) Třeboňsko  
b) Bílé Karpaty  
c) Šumava 
d) Lednicko-valtický areál  

 
 


