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Kvíz číslo 1. Dokážete spojit první desítku německých příjmení s jejich českým 

překladem?  

1. Müller 
2. Schmidt 
3. Schneider 
4. Fischer 
5. Weber 
6. Meyer 
7. Wagner 
8. Becker 
9. Schulz 
10. Hoffmann 

a. pekař 

b. kovář 

c. rychtář 

d. kolář 

e. dvořák 

f. tkadlec 

g. správce, sedlák 

h. mlynář 

i. krejčí 

j. rybář 

 

 

Kvíz číslo 2. Jak dobře znáte slovanské jazyky? Poznáte, ve kterých jazycích se 

„hlemýžď zahradní“ řekne ulitka, polž nebo ravlik?  

1. veliki vrtni polž 
2. равлик виноградний  
3. виноградная улитка 
4. ślimak winniczek 
5. slimák záhradný 
6. виноградски пуж  

a. ruština 
b. slovinština 
c. ukrajinština 
d. srbština 
e. slovenština 
f. polština 

 

 

 

Kvíz číslo 3. Ze kterého jazyka pocházejí tato mezinárodně používaná slova?  

1. narval 

2. gejzír 

3. banka 

4. sauna 

5. robot 

6. siesta 

7. müsli 

a. švýcarská němčina 

b. čeština 

c. španělština 

d. finština 

e. dánština 

f. islandština 

g. italština 
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Kvíz číslo 4. Seřaďte tyto friulské číslovky od 1 do 10. (Nápověda: Friulština je 

románský jazyk, kterým se mluví na severu Itálie.) 

 

dis  un  cinc  doi   trê  siet   vot   cuatri   sîs   nûf 

 

1 _________________  6 _________________ 

2 _________________  7 _________________ 

3 _________________  8 _________________ 

4 _________________  9 _________________ 

5 _________________  10 _________________ 

 

 

Kvíz číslo 5. Poznáte, o která řecká slova se jedná? (Nápověda: σ je české /s/ a 

χ je zase české /ch/.) 

1. η πόλη 
2. η περιπέτεια 
3. η μουσική 
4. η ψυχή 
5. η καρδιά 
6. το στομάχι 

a. duše 
b. srdce 
c. žaludek 
d. hudba 
e. dobrodružství 
f. město 

 

 

Kvíz číslo 6. Poznáte jazyk podle podzravu? 

1. Mirëdita! 

2. Goededag! 

3. Bon dia! 

4. Moien! 

5. Hyvää päivää! 

6. Sveiki! 

7. Merhaba! 

a. nizozemština 
b. albánština 
c. katalánština 
d. lotyština  
e. lucemburština 
f. finština 
g. turečtina 
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Kvíz číslo 7. Poznáte jazyk podle popisu? 

 

1. esperanto 

2. ivrit 

3. ladino 

4. kečua 

5. sanskrt  

6. zulu 

 

a. moderní hebrejština 

b. jihoafrický jazyk obsahující mlaskavky 

c. nejrozšířenější domorodý jazyk 

v Americe  

d. jazyk sefardských židů 

e. nejrozšířenější uměle vytvořený jazyk 

f. indoíránský, především liturgický jazyk 

 

Kvíz číslo 8. Roztřiďte následující španělská slovíčka podle toho, zda se jedná 

o pití (la bebida) nebo jídlo (la comida). 

 

el café – los tomates - el agua – el vino – la pasta – la mermelada - el té – la sopa  

el sándwich – la fruta 

 

la comida la bebida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvíz číslo 9. Ve kterém jazyce najdeme následující hlásky? 

ñ 

ç 

ł 

ø 

å 

ğ 

ţ 

turečtina 

španělština 

švédština 

norština 

rumunština 

polština 

francouzština 
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Kvíz číslo 10. Ze kterého jazyka pocházejí tato česká slova? 

1. čokl  

2. armáda 

3. žaluzie 

4. čau 

5. furt 

6. kovboj 

7. skanzen  

a. švédština  

b. angličtina 

c. romština 

d. němčina 

e. španělština 

f. francouzština 

g. italština 

 

Kvíz číslo 11. Najdi vetřelce aneb Který jazyk se mezi ostatní nehodí z hlediska 

genetické příslušnosti? 

1. bulharština – srbština – rumunština – bosenština 

2. fríština – afrikaans – nizozemština – provensálština  

3. francouzština – portugalština – baskičtina – galicijština  

4. makedonština – albánština – srbština – bosenština  

5. finština – švédština – norština – dánština 
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České kvízy 
České kvízy jsme zaměřili na pojmenování osob. Znáte ve svém okolí nějakého 

naboba, seladona nebo snad alpínkáře? Nebo možná filantropa či šovinistu?  

 

Kvíz číslo 1. Cizí slova.  

1. Mizantrop je 

a) ten, kdo ovlivňuje poslance ve prospěch určitých skupin 

b) odborný poradce 

c) člověk, který nenávidí lidi a straní se jich 

d) pořadatel veřejných uměleckých vystoupení 

 

2. Farizej je  

a) pokrytec 

b) zpátečník 

c) sukničkář 

d) lesník 

 

3. Šovinista je  

a) majetnější sedlák 

b) odborník na náboženství 

c) nacionalista, válečný štváč 

d) okázale velkorysý člověk 

 

4. Pyknik je 

a) duchovní vůdce 

b) typ člověka se sklonem k tloustnutí 

c) člověk přehnaně zaměřený na své zdraví 

d) podporovatel umění 

 

5. Filantrop je  

a) Lidumil, dobročinný člověk 

b) Protivník v diskuzi 

c) Vojenský povolanec 

d) Správce muzejních sbírek  
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Kvíz číslo 2. Vtipná slova 

1. Benjamínek je 

a) nejmladší člen společnosti 

b) nováček 

c) placený společník 

d) hlupáček 

 

2. Seladon je 

a) povrchní obdivovatel všeho módního 

b) člověk žijící mimo společnost 

c) ten, kdo rád využívá ironii a výsměch ke kritice různých jevů 

d) člověk přehnaně uhlazeného chování a zevnějšku 

 

3. Nabob je 

a) nádeník tahající lodě proti proudu 

b) kleštěnec 

c) pyšný nadutec 

d) majitel kávové plantáže 

 

4. Mahaut je 

a) cestující 

b) vodič slona 

c) kavalír 

d) patolízal 

 

5. Ašant je  

a) černoch 

b) chvastoun 

c) nováček 

d) soupeř 

 

Kvíz číslo 3. Stará slova. 

1. Alpínkář je 

a) horský vůdce 

b) pěstitel skalniček 

c) nafoukaný člověk 

d) sběratel kamenů 
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2. Fořt je 

a) hostinský 

b) kovář 

c) lesník 

d) nádeník 

 

3. Polír je 

a) stavbyvedoucí 

b) lakýrník 

c) rváč 

d) vlastenec 

 

4. Purkrabí je 

a) hrabě 

b) správce královského hradu 

c) nemanželský královský syn 

d) dědic království 

 

5. Štolba je 

a) královský pekař 

b) úspěšný švec 

c) vrchní důlmistr 

d) správce konírny 

 

Kvíz číslo 4. Neobvyklá slova. 

1. Balbutik je 

a) předplatitel novin 

b) osoba stižená koktavostí 

c) odborník na létající balóny 

d) parašutista 

 

2. Cherubín je 

a) tlustý člověk 

b) mytická okřídlená bytost 

c) osoba stižená albinismem 

d) majitel cirkusu 
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3. Pygmej je 

a) ten, kdo opravuje uměleckou památku 

b) diplomatický pracovník jmenovaný vládou 

c) obyvatel tropické Afriky menšího vzrůstu 

d) kleštěnec 

 

4. Tambor je 

a) pěstitel tuřínu 

b) sedlář 

c) hezký mládenec 

d) vojenský bubeník 

 

5. Ženista je 

a) sňatkový podvodník 

b) člověk předstírající pro vnější dojem jiné vzdělání než skutečně má 

c) příslušník vojska zabezpečující po technické stránce činnost armády 

d) ten, kdo usiluje o nekompromisní až extrémní řešení problému 
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Řešení 

Kvíz číslo 1. 1h, 2b, 3i, 4j, 5f, 6g, 7d, 8a, 9c, 10e 

Kvíz číslo 2. 1b, 2c, 3a, 4f, 5e, 6d 

Kvíz číslo 3. 1e, 2f, 3g, 4d, 5b, 6c, 7a 

Kvíz číslo 4. un, doi, trê, cuatri, cinci, sîs, siet, vot, nuf, dis 

Kvíz číslo 5. 1f, 2e, 3d, 4a, 5b, 6c 

Kvíz číslo 6. 1b, 2a, 3c, 4e, 5f, 6d, 7g 

Kvíz číslo 7. 1e, 2a, 3d, 4c, 5f, 6b 

Kvíz číslo 8. la comida: los tomates, la pasta, la mermelada, la sopa, el sándwich, la 

fruta; la bebida: el café, el agua, el vino, el té 

Kvíz číslo 9.  

ñ  španělština 

ç  francouzština 

ł   polština 

ø  norština  

å  švédština 

ğ  turečtina 

ţ  rumunština 

 

Kvíz číslo 10. 1c, 2e, 3f, 4g, 5d, 6b, 7a 

Kvíz číslo 11.  1 – rumunština, 2 – provensálština, 3 – baskičtina, 4 – albánština, 5 – 

finština 

 

České kvízy 

Kvíz číslo 1. 1c, 2a, 3c, 4b, 5a 

Kvíz číslo 2. 1a, 2d, 3c, 4b, 5a 

Kvíz číslo 3. 1b, 2c, 3a, 4b, 5d 

Kvíz číslo 4. 1b, 2b, 3c, 4d, 5c 


