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Vyzkoušejte si, co umíte. Odpovědi na všechny otázky najdete  
na panelech ve 2. patře. 

 
 
 
 
 

Cizinci. Klapka. Jedem! 

 
1. Které hlavní město uvedených států má ve svém názvu 
a) citoslovce smíchu 
b) druh sladkovodní ryby 
c) jev, při kterém se voda zahřeje na 90° C 
d) jehličnan  
e) jinak úkaz  
f) souhlas  
     UKRAJINA   SLOVENSKO  ČESKÁ REPUBLIKA    NĚMECKO   POLSKO VIETNAM 
 
2. Vyber správnou odpověď 
a) Na vlajkách uvedených států je 4 x použita barva červená, 3x jsou použity barvy 
modrá, bílá a žlutá, 1x černá barva a 1x zelená. 
b) Na vlajkách uvedených států jsou 3x použity barvy červená, modrá, žlutá a bílá, 1x 
barva černá. 
c) Na vlajkách uvedených států je 5x použita barva červená, 3x jsou použity barva 
modrá, bílá a žlutá, 1x barva černá. 
     UKRAJINA   SLOVENSKO  ČESKÁ REPUBLIKA    NĚMECKO   POLSKO  VIETNAM 
 
3. Správně přiřaď stát, který sousedí 
 

 A. na severu s Polskem, na východě s Ukrajinou, na jihu s Maďarskem na jihozápadě s 
Rakouskem a na západě s Českem 

 B. Na východě s Ruskem, na jihozápadě s Moldavskem, Rumunskem, na západě s 
Maďarskem, Slovenskem a Polskem, na severu s Běloruskem 

 C. na západě  Německem, s Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na 
východě a s Litvou a Ruskem  

 D. jeho východní a jižní hranici tvoří vody Jihočínského moře. Na západě hraničí s 
Kambodžou a Laosem a na severu s Čínou 

 A B C D 

    

 
4. Které státy používají jako měnu euro? 
a) Ukrajinci  a Slováci 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blorusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
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b) Slováci a Němci 
c) Slováci, Němci a Poláci 
d) Ukrajinci, Němci, Češi 
 
5. Přiřaď pojmy ke správným významům 
A. Sapa  
B. My Son 
C. Cu Chi 
D. Jalta 
E. Zugspitze 
F. TANAP 
G. Bojnice 
H. vajda 
I. Wieliczka 
J. Rujana 
 
1. Chrámový komplex vznikal mezi 4. a 14. stoletím. Postupně v údolí vyrostlo až 70 staveb. 

Mocenské hlavní město hinduistické říše leželo v asi deset kilometrů vzdáleném městě Tra 
Kieu (vietnamský název). 

2. Nejznámějšímu letovisku Krymské riviéry vládne příjemné středomořské klima. Leží v 
mělké zátoce Černého moře, kterou ze severu chrání lesem porostlý pás hor.  

3. V ČR je to název největší Vietnamské tržnice, ale ve Vietnamu se tak jmenuje městečko 
blízko hranic s Čínou hojně navštěvované turisty. 

4. Je nejstarší z devíti národních parků na Slovensku. Leží v pohoří Tatry na severu Slovenska 
při hranicích s Polskem. 

5. Lázeňské město na středním Slovensku na pravém břehu řeky Nitry. První písemné zmínky 
o městě spadají do roku 1113. 

6. Je s výškou 2962 metrů nejvyšší horou Německa. Její název pochází od častého výskytu 
lavin často se vyskytujících na její severní straně. 

7. Náčelník kočovných cikánů. 
8. Má  rozlohu 976 kilometrů čtverečních je největším německým ostrovem. Leží v Baltském 

moři na pobřeží Meklenburska-Předních Pomořan a je vlastně souostrovím, které tvoří asi 
30 poloostrovů a ostrůvků. 

9. Město, ve kterém se nachází tzv. solný důl, považovaný za první zázrak Polska, byl již v 
roce 1978 zapsán - jako jeden z prvních 12 objektů - na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO. 

10. Po dobu války ve Vietnamu vznikl cca 70 km od Saigonu pozoruhodný systém  200 km  
dlouhých tunelů a chodeb, ve kterých lidé normálně žili. Tunely pak byly využívány pro 
útočení „ze zálohy“. 

 
A B C D E F G H I J 
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6. Které státy mají následující administrativní členění?  
     Kraje 
     Spolkové země 
     Vojvodství 
     NĚMECKO                                      POLSKO                                ČESKÁ REPUBLIKA 

 
7. Které zeměpisné názvy se skrývají pod čísly?  Po rozluštění doplň názvy států, ve 
kterých se nacházejí. 
a) 1   6   5    12 
b) 4   5   3   2    12   7 
c) 10   6   8   10   12    7 
d) 11     7    12    7 

 
Klíč: 
A B C CH I K L M N O R V 

8 1  9 2 3 10 11 4 5 12 6 7 
 
8. V následujícím textu jsou dvě chyby, které můžeš z obsahu textu odvodit. Najdi je a 
oprav. 

 
Romská vlajka 

Romská vlajka se skládá z modrého pruhu v dolní polovině, zeleného pruhu v polovině horní 
a z červené čakry s 16 paprsky umístěné uprostřed. Čakra, která je i na vlajce Indie, odkazuje 
na indický původ romského národa. Zelený a modrý pruh symbolizují život věčných poutníků 
po zelené zemi pod blankytnou oblohou. 

9. Kterým státům patří mapy 

  
 

 
 
 
 
 
A B C D E 

     

A B C D E 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
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10. Uvedené země rozděl na ty, které mají a které nemají přístup k moři. 

 
UKRAJINA    
ČESKÁ REPUBLIKA    
VIETNAM     
SLOVENSKO    
NĚMECKO   
POLSKO 
 

Mají přístup k moři Nemají přístup k moři 
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Odpovědi: 
1. a ) ano 
        b)   ne 
        c) ano 
        d) ano 

2. Lucemburkové, Habsburkové 
3. Francie 
4. k Československu 
5. Jagellonci 

6.   a)   prvními  Evropany byli Portugalci 

          d) v roce 1954 došlo k  rozdělení  na severní a jižní část 
          e) k opětovnému vytvoření jednotného státu došlo v roce 1976 

 
7 .   9. století – Velká Morava (Velkomoravská říše) -  Moravského a Nitranského – 1. – 1918 – Milan Rastislav  
Štefánik 
 

8.    a) ano 
        b)ano 
        c)ano 

               d) ne 
               e)ne 
                f) ano 
                g) ano 

9.   28. 10. 1918 – TGM – E. Beneš – Fr. Škroup – J. K. Tyl – a 
 
10.   1945 E. Beneš 
       1968 pražské jaro 
       1989 sametová revoluce 
       1993 rozpad České a Slovenské federativní republiky 
       1993 prezident Václav Havel 
 

 
 
 
   

 


