


heslo (4)

pes (1)

chata (3)

mléko (1)

příbuzný (4)

květina (1)

sourozenec (4)

sýr (1)

čtenář (4)

studentka (2)

písnička (3)

alkohol (1)

ponožky (4)

okno (1)

vtip (3)

obrázek (2)

domov (4)

nemocnice (1)





bouřka (4)

vesnice (2)

inzerát (4)

učitel (1)

odpadkový koš
(4)

modelka (1)

výlet (3)

basketbal (1)

ředitel (3)

televize (1)

náhrdelník (4)

supermarket (1)

kapesník (3)

kostel (1)

papuče (4)

jídlo (1)

spisovatel (3)

hospoda (2)





úsměv (4)

tramvaj (1)

vlajka (3)

pití (1)

zrcadlo (3)

rodina (1)

spolužák (3)

dítě (1)

politik (3)

lístek na tramvaj
(1)

datum (3)

počítač (1)

oáza (3)

pero (1)

horolezec (3)

loď (1)

zlomená ruka (3)

dopis (1)





úsměv (4)

tramvaj (1)

vlajka (3)

pití (1)

zrcadlo (3)

rodina (1)

spolužák (3)

dítě (1)

politik (3)

lístek na tramvaj
(1)

datum (3)

počítač (1)

oáza (3)

pero (1)

horolezec (3)

loď (1)

zlomená ruka (3)

dopis (1)





křížovka (4)

moře (2)

sleva (3)

bunda (1)

myčka nádobí (4)

déšť / prší (2)

sešit (3)

limonáda (1)

ručník (4)

škola (2)

učebnice (4)

kreditní karta (2)

knedlík (2)

jablko (1)

hvězda (3)

kilometr (2)

polštář (4)

kniha (1)





rozhledna (3)

telefon (1)

vlk (4)

hodinky (2)

pláštěnka (2)

lampa (1)

rtěnka (4)

restaurace (2)

peněženka (4)

peníze (1)

manžel (3)

dort (1)

batoh (3)

tričko (1)

moucha (4)

kuchyň (2)

břicho (3)

med (1)





rybník / jezero (3)

hory (1)

lžíce / lžička (3)

hrnek (2)

čepice (3)

koleno (2)

okno (2) klavír / piano (2) sněhulák (4)

Mikuláš (2) deštník (2) pilot (3)





klíč (2) rýma (2) miminko (1)

fotograf (1) cyklista (3)
zdravotní sestra

(3)

alergie (3) maraton (2) malovat (1)





uklízet (1) stůl (2) garáž (3)

strom (2) noviny (1) klokan (3)

postel (2) Internet (4) film (1)





Česká republika má tři 
historické regiony. Jak 
se jmenují?  (2)

1. Velké Česko, Malá 
Morava, Východní 
Morava
2. Čechy, Morava, 
Slezsko
3. Praha, Brno, Ostrava

Odkdy je Česká 
republika v Evropské 
unii? (3)

1. 2014
2. 2004
3. 2007

Kolik má Česká 
republika národních 
parků? (2)  

1. dva
2. tři
3. čtyři

Kolik má Česká 
republika sousedních 
států? (2)

1. čtyři
2. pět
3. šest

Co je to Karlštejn?  (1)

1. hrad
2. zámek
3. katedrála

Jak vysoká je nejvyšší 
hora České republiky? 
(2)

1. 1603 metrů nad 
mořem
2. 2003 metrů nad 
mořem
3. 1003 metrů nad 
mořem

Kdo byl Tomáš 
Garrigue Masaryk? (2)

1. herec
2. prezident
3. významný český 
podnikatel

Jaká jsou tři největší 
města v České 
republice? (1)

1. Praha, Brno, Olomouc
2. Praha, Brno, Plzeň
3. Praha, Brno, Ostrava 

Který den NENÍ 
státním svátkem? (1)

1. 30.4.
2. 1.5.
3. 17.11.





Kdy se 
Československo 
rozdělilo na dvě 
samostatné republiky?
(3)

1. V roce 2001
2. V roce 1993
3. V roce 1989

Jak se jmenuje řeka, 
která protéká Prahou? 
(1) 

1. Labe
2. Berounka
3. Vltava

Jak začíná česká 
národní hymna? (1)

1. Kde domov můj
2. Kde je ráj, tady je ráj  
3. Kde je Praha 

Co prodává firma 
Baťa? (2)

1. knihy
2. boty
3. počítače

Kolik má Česká 
republika obyvatel? (2)

1. 15 milionů 
2. 9 milionů
3. 10 a půl milionu

Kdo je Petra Kvitová? 
(3)

1. sportovkyně
2. spisovatelka
3. politička 

Jaká je česká 
měna? (2)

1. euro
2. dolar
3. koruna

Co je ve státním znaku 
České republiky? (1)

1. lev
2. medvěd
3. pes

Kdo NENÍ český 
hudební skladatel? (2)

1. Leoš Janáček
2. Antonín Dvořák
3. Petr Iljič Čajkovskij


