
Národy světa - kvíz
1 správná odpověď ~ 20 bodů

Tým: ………………………………………..

1) Severovýchod Španělska a jih Francie obývá svébytný a také poněkud
záhadný národ. Z dnešních asi 2 milionů hovoří svým původním jazykem,
který nepatří do indoevropské jazykové rodiny, asi 30 % populace. Jak se
tento národ nazývá?

a) Katalánci
b) Féničané
c) Baskové

2) Za jeden z nejstarších evropských jazyků z indoevropské rodiny se považuje jazyk jednoho z 
balkánských etnik. Touto řečí mluví dnešní:

a) Řekové
b) Albánci
c) Makedonci

3) Oblast severní Afriky na Západ od Nilu obývají již po tisíciletí kočovné kmeny – Berbeři. Dosud 
početně nejsilnější kočovný berberský kmen, jehož příslušníci se potulují Saharou na území 
Alžírska, Libye, Nigeru, Mali a Burkiny Faso, se nazývá:

a) Ugarité
b) Tamaškové
c) Tuaregové

4) Na území několika blízkovýchodních států (Turecko, Sýrie, Irák, Írán) žije národ, jehož jazyk má
nejblíže k íránské perštině. Prakticky ve všech zemích, v nichž žijí, jsou perzekvováni. Jedná se o:

a) Tádžiky
b) Kurdy
c) Armény

5) Na severu Japonska (ostrov Hokkaidó), na Kurilských ostrovech a Sachalinu žije dodnes zvláštní
národ, který je podobou i kulturou vzdálený jak Japoncům, tak Rusům. Zdá se dokonce, že tento 
národ nepatří vůbec do asijské mongoloidní rasy. Tito lidé se nazývají:

a) Ainové
b) Upopo
c) Něnci

6) Kolik žije ve světě celkem Čechů, tj. lidí, kteří se přihlásili k české národnosti

a) cca 13 miliónů
b) cca 10 miliónů
c) cca 6,3 miliónu

………………. otoč …………….



7) Ve kterém státě žije nejvíce Čechů (po ČR)

a) na Slovensku
b) v USA
c) v Německu

8) Mezi slovanské národy nepatří

a) Lužiční Srbové
b) Moldavané
c) Kašubové

9) Kmerové tvoří devadesát procent celkového obyvatelstva

a) Ryamaru
b) Thajska
c) Kambodži

10) Eskymáky nenajdeme v

a) Austrálii
b) USA
c) Kanadě

11) Nejpočetnější skupinou obyvatel v Afghánistánu jsou

a) Uzbekové
b) Tádžikové
c) Paštúni

12) Kolik členů má OSN (Organizace spojených národů)?

a) 199
b) 193
c) 184

13) Jaká je hustota zalidnění na Islandu?

a) cca 3 obyvatelé na km2

b) cca 0,3 obyvatele na km2

c) cca 30 obyvatel na km2

14) Jaká je 4. nejlidnatější země svěa?

a) USA
b) Brazílie
c) Indonésie

15) Nejlidnatějším státem Afriky je

a) Etiopie
b) Nigérie
c) Alžírsko
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