
Riskuj a poznej svět cestovního ruchu s Geografií volného času! 

Příprava kvízu: 

• Třída se rozdělí na dvě poloviny (je možno i několik týmů, ale některé otázky jsou těžké a více 

hlav ví ví). 

• Obě poloviny stanoví svého mluvčího, který bude říkat finální odpověď svého týmu. 

• Zahájí se prezentace. 

Průběh kvízu a navigace mezi otázkami: 

• První tým si volí otázku z úvodní tabulky dle počtu bodů. Pokud si např. zvolí Statistika za 

1 000, postačí kliknout na příslušnou číslici 1 000 a objeví se otázka. 

• Soutěžící mají 30 sekund na svou odpověď (5 vteřin je navíc pro přečtení odpovědi). Odpočet 

času začíná automaticky, není potřeba na nic klikat. Odhad zbývajícího času lze sledovat 

v levém horním rohu. 

• Ve stanoveném času musí mluvčí po dohodě s ostatními v týmu uvést svoji finální odpověď.  

• Pokud bude správná (viz odpovědi v tabulce na listu níže), lze ji kliknutím myši či šipkou dolů 

ukázat. Pokud tým odpověděl špatně žádné body se neodečítají a šanci má soupeř. Pokud 

ovšem odpoví špatně, je mu odečten příslušný počet bodů.  

• Sčítání bodů se musí dělat mimo prezentaci, například na tabuli. 

• Z otázky se lze dostat zpět na úvodní tabulku pomocí kliknutí na náhled snímku, který je u 

každé otázky pod textem Zpět na kvíz. 

• Následně se celý proces opakuje do té doby, než budou zodpovězeny všechny otázky. Číslice 

po kliknutí mírně mění barvu, tak lze poznat, zda otázka již byla vybrána. 

• Vyhrává tým s více body. 
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Statistika Francie Německo USA 11 mil. 2,6 mil. 
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