
Trieda ________ 

1. Pod ktorým číslom sa skrýva Nemecko? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

2. Ako za nazýva hlavné mesto Walesu? 

    London                      Belfast                           Cardif                     Edinburg 

 

3. Kto je prezident USA ?  

a)            b)        c)  

4. Aké písmeno nemá ruská abeceda? ____________ 

5. Vyberte správnu možnosť: 

 Koľko tisíc miliárd ton vážia Alpy?  

460   480  840  

 V zábavnom parku Práter sa nachádza viac ako  

250 atrakcií  220 atrakcií  180 atrakcií  

 Eisriesenwelt je názov pre  

najstaršiu ZOO na svete   najvyšší vrch Rakúska   najväčšiu ľadovú jaskyňu na svete   

6. Ako sa volá prvá univerzita v USA? ______________________________ 

7. Kde sa vyrába Toblorone? ____________________________ 

8. Aká mena sa používa vo Švajčiarsku? _________________ 

9. Ktoré zamestnanie je vo Švajčiarsku najlepšie platené? ___________ 

10. Napíš názvy troch ruských jedál. ____________________________________________________________ 

11. Ktoré z týchto mien/produktov/značiek/miest patrí k Nemecku? (viac ako jedna odpveď) 

Haribo, Angela Merkel, Tour de France, Sushi, Belgium, Wine, Mercedes, Berlin, Londom Rhine, Audi, 

Rome, Schwarzwald, Andrej Babiš, Madeira, Cheddar, Lidl, Wolfgang Amadeus Mozart, 

Johan Sebastian Bach, Sebastian Vettel 



12. Vyberte správnu možnosť: 

 Phillip Island je austrálsky ostrov nachádzajúci sa 140 km / 250 km / 70 km juhovýchodne od Melbourne.  

 Modré hory sa nachádzajú 50 km západne / 60 km južne /  100 km západne od Sydney v Austrálii.  

 Hlavné mesto Austrálie je Sydney / Melbourne  / Canberra.  

 Údolie Barossa je svetovo preslávená kultúrna oblasť  / vinárska oblasť  / nákupná oblasť  

 Sydney je najľudnatejšie / najmenšie / hlavné mesto v Austrálii  

 Fraser Island je ostrov ležiaci pozdĺž južného pobrežia Queenslandu asi 200 km od Brisbane je považovaný za 

najväčší piesočný / najmenší piesočny / najväčší koralový ostrov.  

13. What is typical English breakfast? _________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

14. Napíš názov troch pamiatok v Moskve. ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

15. Pravda – nepravda 

 V Nemecku sa dá platiť eurom       

 Nemecko je federatívna republika     

 65% nemeckých diaľnic nemá rýchlostné obmedzenia     

 Berlín je hlavné mesto Georgie     

 Berlín je 9x menší ako Paríž     

 Nemčina je oficiálny jazyk v Nemecku, Švédsku, Rakúsku, Luxembursku a Lichtenštajnsku     

16. Fakty o Británii 

 What is the capital town in the Nothern Ireland?         Belfast / Omagh 

 What is the most popular drink in England?                   tea / coffee 

 What is the popolar game in England?                             naked ping-pong / naked tennis 

 What is the name of the English Queen?                        Elizabeth II  / Elizabeth I 

 What is the popular food in this country?                       haggis / soup 

17. Akú značku vodky vyrába ruský prezident? _______________ 

18. Vyberte správnu možnosť: 

 Koľko tornád je ročne v USA ?          10 000 / 1000 / 150 

 Koľko pizze sa ročne predá v USA?   5 miliónov / 3 milióny / 3 miliardy 

19. Ako sa nazýva ruské jazero, ktoré má najväčšiu rádioaktivitu? ___________________ 

20. Ktoré z týchto slovných spojení patria k Rakúsku? 

padák, elektrická gitara, šijací stroj, 

viedenský foxtrot, viedenský valčík, viedenské tango, 

cukríky HARIBO, cukríky PEZ, cukríky JOJO 

 

 


