
Kalokagathiada 15+ 
 
1/ Kolika metrům ve skutečnosti odpovídají 3 cm na mapě 1 : 10 000? 300 metrů  
2/ Co se skrývá pod tibetským názvem Čomolungma? Mt. Everest  
3/ Co nebo kdo je baklažán? Lilek  
4/ Jak na mapě označíme kupku? Hnědá tečka  
5/ Co to je Guacamole? Avokádová pasta  
6/ Kde leží Uppsala? Švédsko  
7/ Kdo natočil oscarový film Amadeus? Miloš Forman  
8/ V jaké knize se vyskytuje drak Šmak? Hobit (aneb cesta tam a zase zpátky)  
9/ Jak se jmenuje kamarádka Maxipsa Fíka? Ája  
10/ Kdo vynalezl kontaktní čočky? Otto Wichtterle  
11/ Co je to Tiomila? Tradiční švédský závod desetičlenných mužských štafet.  
12/ Kolik metrů měří podle nového měření Sněžka? 1603 m.n.m.  
13/ Koho hrál ve filmu Anděl páně Ivan Trojan? Anděla Petronela  
14/ Odkud pochází brambory? Jižní Amerika  
15/ Co se stalo 5. prosince 1948? Chodil Mikuláš  
16/ Kde získal Emil Zátopek tři zlaté olympijské medaile? Helsinky  
17/ Hlavní město Estonska? Talin  
18/ Nejdelší řekou světa je? Amazonka  
19/ Jak se jmenovaly Krokovy dcery? Kazi, Teta, Libuše  
20/ Kde se stéká Labe s Vltavou? Mělník  
21/ Co je to směrný čas? Čas, který by měl dosáhnout na dané trati vítěz.  
22/ Kreslíř Zdeněk Miller je autorem nejslavnější české kreslené postavičky, jaké? Krteček  
23/ Kdo napsal knihu Děti z Bullerbynu? Astrid Lindgren  
24/ Kde najdeme skalní útvar Starosta a Starostová? Adršpach  
25/ Jaký předmět rozřazuje prváky v Bradavicích? Kouzelný klobouk  
26/ Nejhlubší jezero světa? Bajkal  
27/ Co je to ratatouille? Francouzský zeleninový pokrm a animovaná pohádka pro děti  
28/ V jaké sestavě běžela česká zlatá štafeta na MS v OB 2012 v Lausanne? Dlabaja – Šedivý - Procházka  
29/ Kolika metrům ve skutečnosti odpovídají 2 cm na mapě 1 : 7 500? 150 metrů  
30/ Co se skrývá pod chemickou vzorce H₂SO₄? kyselina sírová  
31/ Jaká tradice se pojí se svátkem sv. Barbory? Nařežou se větvičky (tzv. barborky) a dají do vázy, aby vykvetly.  
32/ Hlavní město Slovinska? Lublaň (Ljublana)  
33/ Jakou dobrotu ochutnáte pokud si v Krkonoších objednáte sejkory? bramboráky (pečené na pánvi bez tuku) 
34/ Jak se jmenuje nejslavnější Cimrmanova pohádka? Dlouhý, široký a krátkozraký  
35/ Jak se jmenují tři králové, kteří chodí 6. ledna? Kašpar, Melichar, Baltazar  
36/ Čeho je patronkou řecká bohyně Afrodité? Lásky, plodnosti a krásy 
37/ Jak značíme na mapě podrost? šrafováním  
38/ Kde se nachází slavná socha Atomium? Brusel  
39/ Odkud pochází automobilka Tesla? USA  
40/ Co označuje na mapě černé kolečko s tečkou uprostřed? Mohylu, hraniční kámen, patník 
41/ Kde bude mít v roce 2021 MS v OB centrum? Doksy  
42/ Jakou chemickou značku má zlato? Au  
43/ Na svatého Jiří….vylézají z (děr) hadi a štíři.  
44/ Co je Jukola? Tradiční finský závod sedmičlenných mužských štafet.  
45/ Pokud si dáte valašský frgál, co Vám donesou? Tradiční koláč.  
46/ Nejdelší řekou na území ČR je? Vltava  
47/ Co je to offside? Postavení mimo hru – útočící hráč je v době kopnutí za obranou protihráče.  
48/ Když Vám na Hané řeknou „Rožni“, co máte udělat? Rozsvítit.  
49/ Z jakého kamene je vyrobená slavná socha Davida od Michelangela? mramor  
50/ Nejsevernější hlavní město? Reykjavík  
51/ Jak se jmenují tři sluhové Trautenberka v Krkonošských pohádkách? Anče, Kuba, hajnej  
52/ Kolik židlí má noha? Nula 
  
 



53/ Jakou barvu má mistr Yoda? Zelenou 
54/ Odkud prorokoval Praotec Čech našemu národu, kde bude žít? Říp  
55/ Co udělá po rozmnožování se svým partnerem kudlanka nábožná? Sežere ho  
56/ Jak se jmenuje nejvyšší česká skalní brána? Pravčická brána  
57/ Sport, při kterém na lyžích s tuleními pásy vylezete na horu a dolů sjedete, se jmenuje? skialpinismus 
58/ Čím se zabývají vyznavači tzv. zero waste? minimalizace odpadu  
59/ Co posilujte, když posilujete core? Střed těla  
60/ Chemická značka stříbra? Ag  
61/ Jaký dravec často překouše v autě kabely, takže pak nelze nastartovat? kuna  
62/ Která země z výčtu není monarchie: Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko? Finsko  
63/ Kde leží největší české jezero? Šumava - Černé  
64/ List kterého stromu najdete na kanadské vlajce? Javor  
65/ Jak se jmenuje pes Spejbla a Hurvínka? Žeryk  
66/ Svatý Florián je patronem? Hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů a pekařů (stačí 1) 
67/ S kterými svátky souvisí den tzv. Velký pátek? Velikonoce  
68/ Jak se jmenuje lom nedaleko Berouna, natáčel se tu Limonádový Joe a pohádka Micimutr? Velká Amerika  
69/ Čím stoupla ve filmu Slunce, seno, jahody dojivost krav v kravíně? Dali jim sluchátka a pustili hudbu  
70/ Které ovoce se skrývá pod názvem slíva? švestka  
71/ Jaký jiný název byste použili pro ďábla medvědovitého? Tasmánský čert  
72/ Kde pracuje Homer Simpson? V jaderné elektrárně  
73/ Které státy řadíme mezi země Beneluxu? Nizozemí, Belgie, Lucembursko 
74/ Ve kterém sportu vzniká tzv.„mlýn“? rugby  
75/ Čím se zabývá origami? Skládání z papíru  
76/ Jaká je nejmladší disciplína v OB? Knock-out sprint  
77/ Ve kterém městě najdete africké safari? Dvůr Králové  
78/ Jakou barvu mají na českých mapách severojižní čáry (nově magnetické poledníky)? modrou  
79/ V jakém filmu se strhla hádka ohledně knedlíků a noků? Pelíšky  
80/ Které současné město se za komunismu skrývalo pod jménem Gottwaldov? Zlín  
81/ Chemická značka vodíku? H  
82/ Jak se nazývá způsob, jakým se v terénu orientuje netopýr? Echolokace  
83/ Která řeka se skrývá pod německým názvem Moldau? Vltava  
84/ Jaké zemi patří Kanárské ostrovy? Španělsko  
85/ Kdo drží nejdéle trvající český atletický světový rekord? Jarmila Kratochvílová (800m)  
86/ Která kočkovitá šelma neumí zatáhnout drápy – tygr, lev, gepard, leopard, puma? gepard  
87/ Co je český granát? Červený minerál, který se dává do šperků 
88/ Jak se jmenuje uměle vytvořený jazyk? Esperanto  
89/ Z čeho jedně se v EU může vařit marmeláda? Citrusy (vše ostatní je džem)  
90/ Kde vznikla automobilka Audi? Německo (Ingolstadt) 
91/ Jakou značku používáme v ČR pro význačný strom? Zelené kolečko  
92/ Z čeho se vyrábí povidla? ze švestek, které se několik hodin redukují na ohni   
93/ Jak se jmenuje hit skupiny Mirai, který použil slavný výrok Emila Zátopka? Když nemůžeš tak přidej  
94/ O co pečuje a pravidelně to ztrácí veverka Scrat v Době ledové? žalud  
95/ Jak se jmenoval kůň, který skokem do Vltavy zachránil vladyku Horymíra? Šemík  
96/ Zlatá bula Sicilská byla vydána roku? 1212  
97/ Jak se říká sušeným jablkům? Křížaly  
98/ Co jsou Štramberské uši? Sladkost (pečivo) ve tvaru kornoutku  
99/ Jak nazýváme námrazu, která se ráno tvoří na trávě? jinovatka  
100/ Na čem tančí víla Amálka? Na pařezu 


