
Kalokagathiada otázky 10+ 
 
1/ Jak se jmenuje mladý vikingský bojovník z pohádky “Jak vycvičit draka”? Škyťák 
2/ Co je dělitel? Číslo (prvek), kterým dělíme 
3/ Druhým největším městem ČR je? Brno 
4/ Zimní sport, ke kterému potřebuješ ledovou plochu, hrací kameny, speciální boty a koště? curling 
5/ Kterému jehličnanu rostou šišky směrem nahoru? jedle 
9/ Nejvyšší horou Moravy a pohoří Jeseníky je? Praděd 
10/ Čím dýchají ryby? žábrami 
11/ Co značíme na mapách žlutou barvou? paseky, louky, pole 
12/ Mladá Boleslav je známá výrobou jediné české značky aut, které? Škoda 
13/ Co nebo kdo je Macocha? propast (Moravský kras) 
14/ Která česká sportovkyně získala na ZOH v Koreji dvě zlaté medaile? Ester Ledecká 
15/ Jak se nazývají plody dubu? žaludy 
16/ Co má rád sněhulák Olaf a ve skutečnosti by mu to ublížilo? Slunce a teplo 
17/ Chrám sv. Barbory najdeme ve městě: Kutná hora 
19/ Co je dělenec? číslo (prvek), které dělíme 
20/ Jak se jmenoval první prezident samostatné České republiky? Václav Havel 
21/ Jaká je výška Sněžky pod nejnovějšího měření? 1 603 m.n.m. 
22/ Která disciplína nepatří do alpského lyžování - sjezd, super - G, slalom - běh na lyžích? běh na lyžích 
23/ Největším rybníkem České republiky je? Rožmberk 
24/ Jak na mapě vypadá značka pro studni? modrý čtverec 
25/ Co je to hustník? hustý, špatně průběžný les 
26/ Najdi v této větě ovoce: Děti rády hrají hru škatulata, hejbejte se. hruška 
27/ Doplň: Ranní ptáče,...... dál doskáče. 
28/ Jak se jmenuje nejúspěšnější česká rychlobruslařka? Martina Sáblíková 
29/ Mezi peckoviny nepatří: třešeň, švestka, hrušeň, meruňka? hrušeň 
30/ Víte, kde leží největší hradní komplex na světě (je to v ČR)? Pražský hrad 
31/ Jakou barvu má skandinávský kříž na finské vlajce? modrou 
32/ Jak se jmenuje kopec, na který vystoupal Praotec Čech? Říp 
33/ Jaký geometrický tvar představuje v popisech kontrol kámen? rovnostranný trojúhelník 
34/ Kam se dovoláš, když zavoláš na číslo 158? na policii 
35/ Jak se říká období, kdy za polárním kruhem slunce půl roku nevystoupí nad obzor? polární noc 
36/ Jak se jmenuje brouk, jehož larvy tvoří chodbičky např. v nábytku? červotoč 
37/ Co znamená zkratka CHKO? chráněná krajinná oblast 
38/ Jak nazávýme olympiádu pro handicapované sportovce? paralympiáda 
39/ Čím se platí ve spojených Státech amerických? dolary  
40/ Jak se nazývá mládě prasete? sele 
41/ Třetím největším městem ČR je? Ostrava 
42/ Jak se jmenuje manželka zlobra Shreka? Fiona 
43/ Co to jsou jikry?Vajíčka ryb, kterými se rozmnožují 
44/ Doplň: Svatá Lucie,...... noci upije. 
45/ Jakou barvu mají na českých mapách severojižní čáry (magnetické poledníky)? modrou 
46/ Vyjmenuj všechny tři Krokovy dcery? Kazi, Teta, Libuše 
47/ Hlavní město Německa? Berlín 
48/ Jak se jmenuje švédská firma, která vyrábí boty na OB a má ve znaku brouka? Icebug 
49/ Vyjmenuj pět základních smyslů u člověka: zrak, sluch, hmat, čich, chuť 
50/ Jak se nazývá planeta, která je nejblíže Slunci? Merkur 
51/ Jak se jmenuje vzácný černo-žlutý obojživelník? mlok 



52/ V jakém filmu je hlavní postavou Jack Sparow? Piráti z Karibiku 
53/ Hlavní město Polska? Varšava 
54/ Jak se jmenuje černý drak z pohádky “Jak vycvičit draka”? Bezzubka 
55/ Kdo je patronem Českých zemí? Sv. Václav 
56/ Jak se nazývá strom s bílou kůrou? bříza 
57/ Nokům z bramborového těsta, které jsou národním jídlem Slovenska, se říká: halušky 
58/ Který živočich se pohybuje pozpátku? Rak 
59/ Najdi jméno ve větě: Malé ptáče mi lezlo po ruce. Emil 
60/ Vyjmenuj “ledové muže” Pankrác, Servác, Bonifác (12.-14.5.) 
61/ Jaké telefonní číslo mají hasiči? 150 
62/ Jak pokračuje přísloví: Neříkej hop,... dokud nepřeskočíš 
63/ Při jakém počasí rostou houby teplo a vlhko, teplo a sucho, vlhko a chladno? vlhko a teplo 
64/ Čím obarvil Krteček látku na své kalhoty? borůvkami 
65/ Hlavním městem Rakouska je? Vídeň 
66/ Jak se jmenuje loupežník, který v české kreslené pohádce žil nedaleko Jičína? Rumcajs 
67/ Kolik nohou má židle? čtyři 
68/ Kolik židlí má noha? nula 
69/ Co to je gastronomie? vaření/kuchtění 
70/ O kterých ptácích se říká, že strkají hlavu do písku? o pštrosech 
71/ Jakou barvu vlasů má Pipi Dlouhá Punčocha? rezavou 
72/ Když si ze tří jablek vezmeš dvě, kolik jablek budeš mít? 2 (co si vezmeš, to máš) 
73/ Jaké je jednotné evropské číslo tísňového volání? 112 
74/ Kdo používá “Braillovo písmo”? slepci 
75/ Jak se říká lodi, která je poháněna silou větru? plachetnice  
76/ Doplň přísloví: Kdo se bojí, ... nesmí do lesa 
77/ Kdy se slaví mezinárodní den dětí? 1. června 
78/ Kdo napsal text naší hymny, písně Kde domov můj? Josef Kajetán Tyl 
79/ Jak se jmenuje velmi pomalý savec, který žije v korunách stromů? lenochod 
80/ Co sbírá filatelista? známky 
81/ Který národní park je v Česku nejstarší? Krkonošský národní park (1963) 
82/ Kdy chodí v ČR Mikuláš? 5. prosince 
83/ Jak se jmenují koleje na bradavické škole čas a kouzel? Nebelvír, Havraspár, Zmijozel, Mrzimor 
84/ Říká se, že kočky mají X životů. Kolik? devět 
85/ Doplň přísloví: Jak se do lesa volá, … tak se z něho ozývá. 
86/ Najdi v této větě listnatý strom: Hustá mlha brání ve výhledu. habr 
87/ Jaká je nejdelší kost lidského těla? kost stehenní  
88/ Který pták podává Krakonošovi zprávy? sojka 
89/ Co ve skutečnosti dělá člověk, když “tluče špačky”? podřimuje 
90/ Českým národním stromem, který má listy ve tvaru srdce, je: lípa srdčitá 
91/ Honza má doma tucet knih, kolik to je? 12 
92/ Z kolika vodorovných a svislých čar se skládá piktogram skalního srázu? 1 vodorovná, 4 svislé 
93/ Řekni název hradu, který se jmenuje stejně jako oblíbená pochoutka pro psa. Kost 
94/ Ve kterém národním parku se nachází Černé jezero? NP Šumava 
95/ Kolik hráčů má fotbalový tým na hřišti? 11 
96/ Hlavním městem Slovenska je? Bratislava 
97/ Jak se nazývá slitina mědi a cínu? bronz 
98/ Kolik kruhů je zobrazeno na olympijské vlajce? 5: modrý, černý, červený, žlutý, zelený 
99/ Najdi jméno v této větě: Z okna viděli borovici. Libor 
100/ Jak se jmenuje pejsek Spejbla a Hurvínka? Žeryk 


