
PADESÁT OTÁZEK – ZKUSTE NA NĚ ODPOVĚDĚT 
CO NEJLÉPE A NEJRYCHLEJI! 

 
1) Kdo bydlel v Pařezové chaloupce? 
2) Uváděli Jů a Hele Studio Kamarád, nebo Kouzelnou školku? 
3) Která hračka je nejstarší?  

a) barbie 
b) elektrický vláček  
c) káča 

4) Při které hře se chodí pikat? 
5) Která z těchto her nepatří mezi stolní hry?  

a) dáma 
b) kuželky 
c) domino 

6) Jak se jmenuje skládanka, sestavovaná z malých, různě 
vykrojených částí? 

7) V kolik hodin zavolali do obory mravenčího doktora v básničce o 
polámaném mravenečkovi? 

8) Když princeznička na bále poztrácela korále, koho si zavolal 
tatínek král? 

9) Nanynka šla do zelí, ale vrátila se bez košíku. Pravda, nebo lež? 
10) Na které hudební nástroje hrají dědeček a babička v  

 pohádce o Budulínkovi? 
11)         Chameleon dokáže měnit barvu podle okolního prostředí.   

 Pravda, nebo lež? 
12) Ve které zemi žije ve volné přírodě panda velká?  
13) Kde si staví dům krab poustevník? 
14) Vyráběli si lidé z doby kamenné zbraně z pazourků, nebo z 

 mramoru? 
15) Jantar je zkamenělá pryskyřice z borovic. Pravda, nebo 

 lež? 
16) Z čeho jsou tvořeny skály? 

a) z koster zvířat 
b) z rostlin 
c) z minerálů 



17) Kde kladou vejce mořské želvy? 
18) Slonovina se získává ze sloních klů. Pravda nebo lež? 
19) Který lidoop má dlouhou oranžovou srst? 
20) Ve které filmové sérii z internátní školy vystupuje postava 

 Rona Weasleyho? 
21) Uši nám pomáhají držet rovnováhu. Pravda, nebo lež? 
22) Barevná část vašeho oka se nazývá duhovka. Pravda nebo 

 lež? 
23) Je šedý zákal nemoc oka, nebo ucha? 
24) Kolik centimetrů mají dva metry? 
25) Jaké slovo je v morseovce následující znak: tečka tečka 

 tečka čárka čárka čárka tečka tečka tečka? 
26) Jaký je výsledek, když od počtu týdnů v roce odečteme 

 počet dnů v týdnu? 
27) Jaké číslo doplníte do řady? 10, 12, 14, 16 ? 
28) Který lesní pták ťuká do kmenu stromů zobákem, aby si 

 našel potravu a vyznačil svoje teritorium? 
29) Jak se jmenoval první kosmonaut? 
30) Kdo byl prvním mužem na měsíci? 
31) Kolik kostí má dospělý člověk? 

a) 100 
b) 200 
c) 300 

32) Muži mají stejný počet kostí jako ženy. Pravda, nebo lež? 
33) Sbírají filatelisté mince, nebo známky? 
34) Jak se říká mláděti srnky? 

a) srnčí 
b) srnče 
c) koloušek 

35) Novorozené slůně ví, jak se používá chobot. Pravda, nebo 
 lež? 

36) Které zvíře má největší mládě? 
a) nosorožec 
b) modrá velryba 
c) žirafa 



37) Co má velbloud ve svém hrbu? 
38) Který z těchto ptáků nemůže létat?  

a) tučňák 
b) papoušek 
c) bažant 

39) Jak se rodí mládě velryby – z vejce nebo z těla matky? 
40) Ve které knížce vystupuje postava jménem Barunka? 

a) Babička 
b) Odvážná školačka 
c) Honzíkova cesta 

41) Hobit vypráví o příbězích postavičky jménem Bilbo Sáček. 
 Pravda, nebo lež? 

42) Kdo napsal knihu Pipi Dlohá punčocha? 
a) J.K. Rowlingová 
b) Arthur Ransome 
c) Astrid Lidgrenová 

43) Kde vystupuje teta jménem Petunie? 
44) Proč se Sněhurka jmenovala Sněhurka? 

a) narodila se v zimě 
b) měla ráda sníh 
c) její pleť byla sněhobílá 

45) Je Dášeňka z Čapkových knížek pes, nebo kočka? 
46) Enid Blytonová psala příběhy s názvem Správná pětka. 

 Pravda, nebo lež? 
47) Které australské zvíře má srst, zobák a klade vejce? 
48) Kolik let trvá století? 

a) 50 let 
b) 100 let 
c) 1000 let 

49) Kolik vteřin mají tři minuty? 
50) Vlak odjíždí ve 14 hodin na dvouhodinovou cestu, ale 

 nabere zpoždění 30 minut. V kolik hodin dorazí do cíle? 
 

 
 



VÝSLEDKY KVÍZU: 
 
1) Křemílek a Vochomůrka 
2) Studio kamarád 
3) C) káča  
4) Při schovávané 
5) B) kuželky 
6) puzzle  
7) o půlnoci 
8) Honzíka 
9) Pravda 
10) na housličky a bubínek       
11)         pravda 
12) v Číně 
13) v ulitách jiných živočichů  
14) z pazourků 
15) pravda 
16) C) z minerálů 
17) na pláži 
18) pravda 
19) orangutan 
20) Harry Potter 
21) pravda 
22) pravda 
23) nemoc oka 
24) 200 cm 
25) SOS 
26) 45 
27) 18 
28) datel 
29) Jurij Gagarin 
30) Neil Armstrong 
31) B) 200 kostí 
32) pravda 
33) známky 



34) B)srnče 
35) lež – musí se to teprve naučit 
36) b) modrá velryba 
37) tuk 
38) A) tučňák 
39) z těla matky 
40) A) Babička 
41) Lež – jmenoval se Bilbo Pytlík 
42) C)Astrid Lindgrenová 
43) v Harry Potterovi 
44) C) její pleť byla sněhobílá 
45) pes 
46) Pravda 
47) ptakopysk 
48) B) 100  
49) 180 vteřin 
50) do cíle dorazí v 16.30hodin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


