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1. 1)Krkonoše, Sněžka  1602 m, 2) Hrubý Jeseník, Praděd, 1491 m, 3)Kralický Sněžník 

1423 m , 4) Šumava, Plechý 1378 m, 5) Moravskoslezské Beskydy, Lysá hora  

1323 m, 6) Krušné hory, Klínovec  1244 m, 7) Rychlebské hory, Smrk ,1125 m , 

8) Jizerské hory, Smrk 1124 m, 9) Orlické hory, Velká Deštná 1115 m, 10) Novohradském hory, 

 Kamenec 1072 m   

2. 1) Vltava (43O km), 2) Labe ( 370 km), 3) Dyje (306 km), 4) Ohře ( 291 km), 5) Morava 

(246 km),  6) Berounka (246 km), 7) Sázava ( 225 km), 8) Jihlava ( 185 km), 9) Svratka (174 km), 10) Jizera 
(165 km). 

3. 1) Karel IV., 2)T.G.Masaryk,3) Jan Amos Komenský,4) Václav Havel, 5)Jan Hus, 

6) Jan Werich, 7)Jan Žižka, 8)Antonín Dvořák, 9) Alois Čapek, 10) Božena Němcová                              

4. 1) Praha ( 1 169 106, 2) Brno ( 376 172), 3) Ostrava (316 744), 4) Plzeň ( 165 269 ),  

5) Olomouc (102 607), 6) Liberec ( 99 102), 7) České Budějovice ( 97 339), 8)Hradec 

Králové (97 155), 9)Ústí nad Labem (95 436), 10)Pardubice (90 668)      

5. Telefony:Požárníci: 150, Záchranka: 155, Policie: 158, Integrovaný záchranný systém 112 

6. 1) Parléř: stavitel svatovítské katedrály, 2) Neruda: básník, 3) Ressl: vynálezce  

             lodního šroubu, 4) Křižík: vynálezce a elektrotechnik,5) Wichterle: chemik a  

             vynálezce kontaktní čočky 6) Smetana: hudební skladatel 7)  Mánes: malíř, 8) Šturza:  

            sochař, 9)  Palacký: historik, napsal první české dějiny,10) Mendel: zakladatel genetiky 

7. 1) Einstein: matematik, teorie relativity, 2) Napoleon: francouzský vojevůdce 3)Washington: první prezident 
USA, 4) Hitler: německý fašistický diktátor, 5)Shakespeare: anglický dramatik, 6)Schzweitzer, lékař 
humanista, 7)Mendělejev: ruský chemik, 8)Mozart: hudebním skladatel,9) Goethe: německý básník 

10.Edison: americký vynálezce 

 
           8.       1) resuscitace: záchrana života, 2) terapie: lečba, 3) OSN: Organizace spojených  

národů, 4) kooperace: spolupráce, 5) kreativita: tvořivost , 6) destrukce: rozbití 
7) brutto: celková váha (např.balíku), 8) kvantita: množství, 9) konfrontace: spor, boj 
10) parita: rovnováha 

           9.        1) internet: celosvětová komunikační síť, 2) CD-ROM: paměťové medium, 3)PC: personální počítač, 4)               
                       hardware: technickém vybavení, 5) software: programové vybavení, 6) windows: operační systém,  
                      7)notebook:   přenosný počítač , 8)virtuální: zdánlivý, fiktivní obraz reality, 9) digitální:  
                   číslicový,10) delete: vymazat      

10    1) opus: dílo, 2. činely: hudební nástroj: poklice, 3) torzo: nedochované nebo 
           nedokončené dílo 4) reliéf: sochařské dílo v ploše, 5)akvarel: malba vodovými   
           barvami, 6)freska: nástěnná malba, 7) sci-fi :vědecko-fantastická literatura,  
          8) gotika:středověký sloh, 9) próza: literární tvorba která, nezahrnuje básnickou ani  
          dramatickou tvorbu, 10), chór ( v hudebním smyslu): sbor 
11   1)zoologie: věda o živočiších,2)genetika:nauka o dědičnosti, 3)termostat:udržuje  
           konstantní teplotu, 4) akustika: nauka o zvuku, 5)seismograf: zaznamenává  
           otřesy(zemětřesení), 6) decibel:jednotka hluku, 7)gravitace: přitažlivost zemská, 
           8)kartografie: věda o tvorbě map, 9) Kybernetika: věda o přenosu informace   
           10)hydroplán: letadlo s plováky   

 

 18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

BBYYSSTTRROOUUŠŠ  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 87 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyb-Jiří – Klaban, Pardubice, E:  

   3.  Klíčová slova: kvíz, všestrannost, vlčata, světlušky 

   4.  Kód zaměření:2,3    12.  Kód všestrannosti:2 
  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění: kdekoliv 

   6.  Věk účastníků: VS  (S, R, OS) 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: tužka, papír 

   8.  Potřebný čas: 60 –120 min 

   9.  Počet účastníků: libovolnýv 

 10.  Datum vzniku: 30.12.2005 

 11.  Pramen inspirace: vlastní námět 



strana 2    strana 3 

Mezi lidmi všech věkových kategorií jsou lidé, kteří se o všechno zajímají, hned si všeho všimnou 

se vším si vědí rady, zkrátka jsou bystří jako liška Bystrouška v Janáčkově opeře. 

A tak jsem  pro takovéhle bystré světlušky a vlčata sestavil kvíz, který jim odpoví na otázku jak 
jsou bystří. Ten kvíz je těžký i lehký, jak pro koho. Samozřejmě se ti může stát, že nebudeš  vědět 
vůbec nic, ale  nevěš hlavu, že jsi  „blbej“ ,protože blbej bys byl  tehdy, kdyby  sis  ty vědomosti 
nedoplnil a celý  další život nedoplňoval.Už od malička bys měl vědět, že téhle civilizacvi se také 
říká „ vědomostní“, protože je nesrovnatelně víc založena na vědomostech oproti všemu co se 
dosud v dějinách lidstva vyskytovalo.Tak se na ni připravuj. Tenhle kvíz je zvláštní v tom, že 
v prvním kole třeba nevíš vůbec nic, ve druhém kole si už něco pamatuješ a ve třetím kole jsi už 
borec, takže výsledkem tvého snažení nebude  třeba trapný výsledek z prvního kola, ale průměr 
ze všech tří kol.Dobrý, ne ? Jestli nezvládneš počítání úspěšnosti podle dole uvedených vzorečků, 
požádej o to svého kouče, vedoucího oddílu,nebo tatínka. Ale hlavně se to rychle nauč sám 

1) připrav si tužku a papír na který budeš psát odpovědi 

2) rozhodni kolik testů z 11 budeš absolvovat, možná, že všecky najednou  

3) Piš odpovědi na otázky ze třetí strany 
4) v případě  jednotlivých testů musíš někoho požádat, aby ti podle 
     4.strany řekl, které odpovědi jsou správné a kolik jsi tedy získal bodů 
     V případě, že uděláš všechny testy najednou se můžeš na správné  
     odpovědi  podívat sám. 
 
 

 15.  Hodnocení úkolu 

Zjisti počet získaných bodů buď v jednotlivých testech, nebo sumárně 

 16.  Úspěšnost v % 

Jednotlivé testy: 1.     %Ú = získané body/10 .   8,1 
                           2.     %Ú = získané body/20.    16 

3.     %Ú = získané body/10.     8,1 
4. %Ú = získané body/20.    16 
5. %Ú = získané body4 .      3,2 
6. %Ú = získané body/10 .   8,1 
7. %Ú = získané body/10 .   8,1 
8. %Ú = získané body/10 .   8,1 
9. %Ú = získané body/10.    8,1   
10. %Ú = získané body/ 10.   8,1  
11. %Ú = získané body/10 .   8,1 

                 sumárně    %Ú = získané body /124. 100          
                            

 
1. Napiš 10 nejvyšších pohoří v Česku ( 10 bodů) a k nim jejich nejvyšší vrcholy  
       (10 bodů) 
 
2. Napiš deset nejdelších řek Česka ( 10 bodů) a to ve správném pořadí vzhledem k jejich 

délce na našem území (za správné pořadí 1 bod, maximálně tedy 10 bodů) 
 
3. Napiš 10 největších Čechů jak vyplynuly z ankety r.2005 (10 bodů, bez pořadí)  

 
 
4. Vypiš 10 největších měst Česka ( 10 bodů)  ve  správném pořadí (10 bodů),  
 
5. Napiš telefonní čísla:  požárníků,  záchranky,  policie a integrovaného záchranného 

systému (za každý telefon : 1 bod ,celkem 4 body) 
 

 
6. Čím byl kdo v Česku: Parléř, Neruda, Ressl, Křižík, Wichterle, Smetana, Mánes, Šturza, 

Palacký, Mendel   
 

7. Čím byl kdo ve světě: Einstein,  Napoleon, Washington,Hitler, Shakespeare,, 
Schweitzer, Mendělejev,Mozart, Goethe, Edison 

 
8. Co znamenají tato cizí slova nebo zkratky: resuscitace, terapie, OSN, kooperace, 

kreativita, destrukce, brutto, kvantita, konfrontace, parita 
 

 
9. co znamenají  v informatice tato slova: internet, CD –ROM, PC, hardware, software, 

windows, notebook, virtuální, digitální, delete 
 

 
10. co znamenají tato slova v umění hudebním, výtvarném a literárním:  

opus,činely, torzo, reliéf, akvarel, freska,sci-fi , gotika,  próza, chór 
 

 
11. co znamenají tato slova ve vědě a technice: zoologie, genetika, termostat  

akustika, seismograf, decibel, gravitace, kartografie, kybernetika, hydroplán   

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


