Vypracoval/a: ..............................................................

Kontakt: ..............................................................

Vědomostní kvíz na téma ŘECKO

1. Jaký stát nesousedí s Řeckem?
a) Albánie
b) Rumunsko
c) Turecko
2. Kolik obyvatel má zhruba hlavní město státu Řecka – Athény?
a) cca 2 miliony
b) cca 3 miliony
c) cca 4 miliony
3. Kdo je předsedou vlády Řecka?
a) Prokopis Pavlopulos
b) Alexis Tsipras
c) Jannis Sturnaras
4. Kdy se konaly první Olympijské hry?
a) 776 před naším letopočtem
b) 968 našeho letopočtu
c) 876 před naším letopočtem

5. U jakého moře Řecko neleží?
a) Jónské moře
b) Egejské moře
c) Jaderské moře
6. Kdo to byl/a Hádes?
a) Bůh lovu a vládce lesů
b) Vládce podsvětí a bůh mrtvých
c) Bohyně úrodnosti a rolnictví

7. Z čeho se vyrábí tradiční řecká pálenka Ouzo?
a) Lékořice
b) Anýz
c) Máta
8. Kde měl domov věhlasný lékař Hippokrates?
a) Korfu
b) Kos
c) Olympie
9. Co je to Buzuki?
a) Oslavný tanec
b) Slavnostní pokrm
c) Strunný drnkací nástroj
10. Kde najdete kláštery Meteora?
a) V severní části pevninského Řecka
b) V nejjižnější části pevninského Řecka
c) Na Krétě
11. Kdo to byl Sókratés?
a) Panovník
b) Řecký filozof
c) Řecký spisovatel
12. V jakém moři leží ostrov Skopelos?
a) Libyjské moře
b) Jónské moře
c) Egejské moře
13. Jeden z nejslavnějších a nejbohatších Řeků 20. století byl řecký miliardář a rejdař
Onassis, vlastním jménem:
a) Dimitris
b) Aristoteles
c) Alexander
14. Co je to Dolmades?
a) Pasta z rybích jiker
b) Boby v rajské omáčce
c) List vinné révy plněný rýží

15. Který řecký ostrov je největší?
a) Rhodos
b) Kréta
c) Kos
16. Jaký kávový nápoj byl vynalezen v Řecku?
a) Espresso
b) Frappé
c) Galao
17. Jaká je nejvyšší hora Řecka?
a) Mytikas
b) Smolikas
c) Musala
18. Kdo to byl Homér?
a) Bůh
b) Vojevůdce
c) Autor eposů
19. Na jakém ostrově se narodil slavný matematik Pythagoras?
a) Na Korfu
b) Na Kosu
c) Na Samosu
20. S řeckým podsvětím jsou spjati bohové:
a) Persefoné, Hébé, Erós, Hermés
b) Arés, Athéna, Kerberos, Apollón
c) Charón, Kerberos, Hádés, Persefoné

Tímto uděluji souhlas společnosti MKZ Uničov, se sídlem Moravské náměstí 1143, 783 91 Uničov, aby ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:
Souhlasím s uveřejněním mého jména a příjmení na webu www.mkzunicov.cz a v prostorách MIC Uničov, pokud vyhraji jednu z cen.

Kvíz odevzdejte v Městském informačním centru Uničov, Masarykovo nám. 29 (nebo nám
jej zašlete na e-mail: mic@unicov.cz, předmět e-mailu: Kvíz Řecko) do 30. 10. 2018.
Losování výherců proběhne MIC Uničov v úterý 31. 10. 2018 ve 14.00.

