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1. Charakterizujte permafrost, jeho strukturu a typické regiony výskytu.

[4 b.]

2. Popište vertikální členění atmosféry podle průběhu teploty s výškou.

[5 b.]

3. Na genezi reliéfu na území ČR se nejvýznamněji podílely následující procesy, u vybraného procesu
uveďte stručnou charakteristiku a přiřaďte typický region:
[9 b.]
Proces

Charakteristika

Region

Periglaciální

Vrásnění

Krasovění
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4. K uvedenému biomu uveďte stručnou charakteristiku, význam a rozšíření ve světě nebo v ČR. [10 b.]
Biom

Charakteristika

Význam

Rozšíření ve světě
nebo ČR

Stepi

Tajga

5. Jaké formy sucha se v podmínkách ČR vyskytují? Uveďte jejich stručnou charakteristiku.

6. Doplňte do seznamu konfliktních oblastí druhou stranu konfliktu.
Území

1. konfliktní strana / skupina

Súdán
Afghánistán
Kolumbie
Sýrie
Ukrajina
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[8 b.]

[10b.]

2. konfliktní strana / skupina

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

[8 b.]

Index stáří obyvatelstva –

Hrubá míra migračního salda –

Obecná míra plodnosti –

Index ekonomického zatížení –

8. Ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ je vymezeno 5 témat regionálního rozvoje. Která témata
to jsou? Ke každému tématu uveďte krátkou charakteristiku.
[10b.]
Téma regionálního rozvoje

Krátká charakteristika

Téma 1.
……………………………………
Téma 2.
…………………………………..
Téma 3.
………………………………….
Téma 4.
………………………………….
Téma 5.
…………………………………
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9. Pro jednotlivá označení ekonomických integračních seskupení ve světě uveďte jejich stručnou
charakteristiku, a to včetně alespoň tří členských zemí.
[8 b.]
EU –
NAFTA –
MERCOSUR –
ASEAN –

10. Stručně charakterizujte následující pojmy:

[10b.]

Nadnárodní společnost –

Energetický mix –

Investiční pobídky –

Starý průmyslový region –

Lokalizační faktor –
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11.Do mapy ČR vyznačte správní obvody ORP Broumov, Mohelnice, Žďár nad Sázavou, Plzeň a Třinec.
K těmto regionům doplňte do přiložené tabulky významného (z hlediska zaměstnanosti) zástupce
zdejší průmyslové výroby.:
[10b.]

SO ORP
Broumov
Mohelnice
Žďár nad Sázavou
Plzeň
Třinec

Významný průmyslový podnik

12.Stručně charakterizujte následující pojmy:

[8 b.]

Administrativní regiony –

Účelové regiony –

Homogenní regiony –

Heterogenní regiony –
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