
„Koňský“ kvíz 
 

1. Jak se řekne anglicky „kůň“? 
a) horse 
b) hors 
c) horsiz 
 

2. Čím je kůň vybaven, když se chystá jezdit? 
a) uzdečkou, dekou pod sedlo a sedlem se 
třmeny 
b) dekou a trikem 
c) sedačkou, sedlem a botkama 
 

3. Kolik let se dožil nejstarší kůň na světě? 
a) 62 let 
b) 52 let 
c) 35 let 
 

4. Vyber, které plemeno koně neexistuje: 
a) Paperozský kůň 
b) Velšský kůň 
c) Hucul 
 

5. Jakou barvu má “bělouš“? 
a) bílou s šedými flíčky 
b) bílou 
c) hnědou 
 

6. Kolik měří nejvyšší kůň na světě? 
a) nad 200 cm 
b) 150 cm 
c) pod 180 cm 
 

7. Může kůň táhnout kočár? 
a) ne 
b) ano 
c) ne, kočár můžou táhnout jen dva koně 
 

8. Kolik měří nejmenší kůň na světě? 
a) pod 50 cm  
b) 60 cm 
c) 52 cm  
 

9. Co mohou koně jíst? 
a) jen seno 
b) mrkev a bonbony 
c) mrkev, jablka, seno, trávu, koňské krmení 
 

10. Mohou mít koně šedou barvu? 
a) ne 
b) jen bílo-šedou 

c) ano 
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Kvíz pro YouTubery 
 

1. Kolik členů má TvTwix?  
a)  1 
b)  5 
c)  3 
 

2. Má Dominika Myslivcová víc jak 100 000 
odběratelů? 
a)  Ano  
b)  Ne  
c) Ani jednoho 
 

3. Má hogy hudební kanál? 
a) Ano 
b) Ne 
 

4. Exploited je: 
a) Slovák  
b) Čech 
c) Němec 
 

5. Kdo je nejfake? 
a) velký fake  
b) kluk s šátkem 
c) zpěvák 
 

6. Johny Valda je:  
a) youtuber  s medvídkem  
b) youtuber bez medvídka  
c) není to youtuber  
 

7. Teri Blitzen –je to její pravé příjmení? 
a) ano 
b) ne -má ho podle soba z jedné pohádky 
c) nemá příjmení 
 

8. Jaké má vadak pozadí? 
a) zebří  
b) modré 
c) žádné 
 

9. Makyna 016 je: 
a) výmysl  
b) youtuberka  
c) hudební skupina 
 

10. Kdo je stejk? 
a) youtuber  
b) maso 
c) pejsek  
 

Renáta Gajová, 6.B 

 

Předložíte-li Bumerang s označenými odpověďmi paní zástupkyni Vincenciové, můžete získat 
odměnu. 


