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31. 5. 2016
1. K uvedenému typu reliéfu uveďte 3 typické tvary, 3 lokality výskytu v ČR a 3 lokality rozšíření
v Evropě – na úrovni region, národní park nebo jiné zvláště chráněné území.

Tvar

[12 b.]

Typické tvary reliéfu

Lokality výskytu v ČR

Lokality výskytu

(minimálně 3)

(minimálně 3)

v Evropě
(minimálně 3)

Krasový reliéf

Glaciální reliéf

2. Uveďte 3 příklady jezer podle geneze jejich vzniku, charakterizujte proces vzniku jezera a uveďte
u každého typu 1 konkrétní příklad jezera.

Jezero – typ podle geneze vzniku

Charakteristika procesu vzniku

[9 b.]

Konkrétní příklad

3. Stručně charakterizujete následující pojmy:

[10 b.]

Litosféra –

Pasáty –

Bóra –

Humifikace –

Anticyklóna –

4. U uvedených nerostných surovin charakterizujte jejich těžbu na území ČR.
Nerostná surovina

Současná těžba
(zakroužkujte
správnou odpověď)

[10 b.]

V těžbě ČR
soběstačná
(nemusí dovážet)

Typická lokalita současné těžby
(pokud se surovina těží, tak vyberte
1 lokalitu)

(zakroužkujte
správnou odpověď)

(zakroužkujte správnou odpověď)

Hnědé uhlí

Ano

Ne

Ano

Ne

Ostravsko Sokolovsko

Kladensko

Uran

Ano

Ne

Ano

Ne

Ralsko

Rožná

Brzkov

Železná ruda

Ano

Ne

Ano

Ne

Krupka

Rožná

Železná Ruda

Ropa

Ano

Ne

Ano

Ne

Zlínsko

Kaolín

Ano

Ne

Ano

Ne

Plzeňsko

Vyškovsko Olomoucko
Uničovsko

Liberecko

5. K uvedeným konfliktním územím světa doplňte příčinu konfliktu (stručně) a stát, ve kterém se
konflikt nachází.
Konfliktní území
Dárfúr
Náhorní Karabach
Kašmír
Tibet
Jižní Osetie

[10 b.]
Příčina konfliktu

Stát

6. Které správní obvody obcí s rozšířenou působností v Olomouckém kraji jsou ve Strategii regionálního
rozvoje ČR 2014–2020 zařazeny do skupiny hospodářsky problémových regionů?

7. Vysvětlete tyto pojmy (případně napište i vzorce):

[9 b.]

[8 b.]

Index stáří obyvatelstva –

Index ekonomického zatížení –

Hrubá míra porodnosti –

Migrační saldo –

8. Které skupiny obyvatelstva lze zařadit mezi problémové z hlediska jejich uplatitelnosti na trhu práce?
[5 b.]

9. Které země jsou součástí ekonomického sdružení národů jihovýchodní Asie – ASEAN?

[5 b.]

10.Vyjmenujte 3 největší výrobce osobních automobilů a 2 největší výrobce autobusů v ČR. Napište také
místa jejich výroby.

11.Stručně charakterizujte následující pojmy:
Administrativní regiony –

Účelové regiony –

Homogenní regiony –

Heterogenní regiony –

Regionalizace –

[12 b.]

[10 b.]

