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1. Stručně charakterizujte tyto pojmy:

[10 b.]

Ron –
Izobara –
Kotlina –
Subdukce –
Geoid –

2. Uveďte konkrétní příklady témat, pro které byste použili kartogram a kartodiagram. [4 b.]
Kartogram –
Kartodiagram –

3. Stručně charakterizujte tyto pojmy:
Okluzní fronta –

Fén –

[6 b.]

4. Stručně charakterizuje následující pojmy:

[8 b.]

Fjord –
Specifický odtok –
Fluviální eroze –
Moréna –
5. Na genezi reliéfu na území ČR se nejvýznamněji podílely následující procesy, u vybraného
procesu uveďte stručnou charakteristiku a přiřaďte typický region:
Proces

Charakteristika

[9 b.]

Region

Periglaciální

Vrásnění

Krasovění

6. U uvedených území doplňte stát, který dané území ovládá, nebo ke kterému území patří.
[6 b.]
Cookovy ostrovy _________________________
Faerské ostrovy _________________________
Falklandy _________________________
Nová Kaledonie ______________________
Špicberky _______________________
Réunion __________________________

7. Kde sídlí následující orgány a instituce Evropské unie a jaké jsou jejich kompetence? [8 b.]
Orgán/Instituce

Sídlo

Kompetence

Evropská unie
Eurostat
Evropská centrální banka
Evropský parlament

8. Pro jednotlivá označení ekonomických integračních seskupení ve světě uveďte jejich
stručnou charakteristiku, a to včetně alespoň tří členských zemí.

[6 b.]

NAFTA –
MERCOSUR –
ASEAN –

9. Vysvětlete tyto pojmy (případně napište i vzorce):
Index stáří obyvatelstva –
Index ekonomického zatížení –
Hrubá míra migračního salda –
Úhrnná plodnost –

[8 b.]

10. Vyznačte v mapě ČR jednotlivé regiony soudržnosti (NUTS 2) a napište do ní jejich názvy.
[8 b.]

11. Které skupiny obyvatelstva lze zařadit mezi problémové z hlediska jejich uplatnitelnosti
na trhu práce?

[6 b.]

12. Integrované zemní investice (ITI) jsou nový nástroj uplatnění integrovaného přístupu
regionální politiky s využitím evropských strukturálních a investičních fondů. Jsou určeny pro
metropolitní oblasti a sídelní aglomerace celostátního významu. Vyjmenujte metropolitní
oblasti ČR.

[4 b.]

13. Stručně charakterizujte následující pojmy.

[10 b.]

Administrativní regiony –
Účelové regiony –

Homogenní regiony –
Heterogenní regiony –

Regionalizace –

14. Uveďte rozdíl mezi územním plánem a strategickým plánem? Kdo jejich pořizovatelem?
[5 b.]

15. Objasněte pojem MAS a co je jejich cílem?

[2 b.]

