ČÍNA – kvíz
1. Je třeba si uvědomit, že Číňanů je hodně. Je jich
a) 1 miliarda
b) dnes již téměř 1 a půl miliardy
c) díky politice 1 dítěte jejich počet klesl těsně pod miliardu
d) 1300 milionů
2. Poslední čínský císař zemřel
a) v komunistickém vězení
b) byl popraven
c) v emigraci v USA
d) jako zahradník v Zakázaném městě
3. C´Chi Si (Cixi ) je známá jako císařovna vdova. Žila ve druhé polovině 19. století.
a)Vedla válku proti Británii, kterou prohrála.
b)Vedla válku proti Británii, kterou vyhrála.
c) Za peníze na válečné loďstvo nechala postavit mramorovou loď.
4. Terakotová armáda je jen malou částí císařovy obrovské, dosud neodkryté mohyly a měla
doprovázet císaře v jeho posmrtném životě. Podle historických pramenů hrobka obsahuje
model Číny - řeky a moře jsou ze rtuti. Bylo už vykopáno přes 6000 vojáků a dva bronzové
vozy. Každý voják má jiný obličej a jsou propracovaní do nejmenších detailů.
Byla objevena
a) v roce 1965 skupinou chlapců, kteří si v těch místech hráli a pod jedním z nich se propadla
zem
b) v roce 1974 rolníky, kteří, když kopali studnu, se náhle propadli a zjistili, že jsou obklopeni
terakotovými vojáky v plné zbroji.
c) při archeologickém výzkumu v roce 1978
5. Čínský název Dlouhé řeky není Jang C' Tiang, to se děti ve školách učí špatně. Správně je
Čchang-ťiang. Znamená to
a)hnědá řeka
b)řeka tygřích skoků
c) řeka zlatého písku
d)divoká řeka
6. Šen Žen (Shenzen) je
a) velkoměsto v oblasti Sečuánu a má přibližně 2 miliony obyvatel
b) velkoměsto, které má přibližně 10 milionů obyvatel a nachází se v těsné blízkosti HongKongu
c) malá rybářská vesnička s 2 tisíci obyvateli a s typickou architekturou menšiny Mosu
d) turistické centrum v oblasti homolových kopců
7. Etnikum Mosu je unikátní tím, že se u nich zachoval v po staletí nezměněné formě
a) matriarchát
b)patriarchát
c)jinde neznámý způsob pohřbívání
d)lidový obyčej zvaný „létající muži“
8. Národním symbolem Číny je panda velká. Dospělá panda měří cca 2 metry a váží asi 200 kg.
Čerstvě narozené mládě
a) váží mezi 3 a 4 kg stejně jako lidský novorozenec
b) je velké asi jako dospělá krysa (200 – 300g)
c) rozměry a váhou se podobá novorozenému kotěti (100 – 120g)

9. Socha velkého Lešanského Buddhy budoucího věku – Maitreji má výšku
a) 51 m
b) 61 m
c) 71 m
d)81 m
10. Nám nejznámější Šťastný Buddha bývá vždy zobrazovaný jako tlustý usměvavý pán s pytlem
přes rameno. V tom pytli má
a) peníze pro chudé
b) sladkosti pro děti
c) rýži
d)krmení pro zvířátka
11. Čínská legenda o vzniku světa praví, že
a)svět stvořil bůh
b)svět vznikl z vejce
c)svět vyrostl ze semene rýže
d) svět vysmrkl z nosu velký zelený křečopažout
12. Číňané slaví svátky středu podzimu a ty spočívají v tom, že se sejde rodina a společně pak
a)chodí do přírody a pozorují zbarvené listí
b)přináší mrtvým na hroby dary, zejména květiny a jídlo
c) pozorují měsíc
d)rozsvěcují lampióny
13. Koupání děvčátek je poetický název pro
a)očistný rituál po první menstruaci provozovaný etnikem Bai
b)slavnostní uvedení šestnáctiletých dívek etnika Nasi do stavu dospělých
c)topení novorozených dcer
14. Na tom, že Číňané chtějí mít za každou cenu syna má zásluhu
a)Konfuciánství
b)Buddhismus
c)Taoismus
d)Islám
e)Křesťanství
15. Potravina, kterou v Číně koupíte ve stejné nebo lepší kvalitě než v ČR je
a)kynutý knedlík
b)pivo
c)chléb
d)tvrdý sýr typu ementál
16. Typickou přílohou v Číně je rýže. Trváte-li na chlebu, musíte počítat s tím, že bude:
a)bílý
b) nekynutý
c) spíše v podobě placky než bochníku
d) sladký
17. Potravina, kterou v Číně nedostanete vůbec je:
a)mléko
b)víno
c)jogurt
d)hovězí maso

ČÍNA – kvíz - řešení
1. Je třeba si uvědomit, že Číňanů je hodně. Je jich
a) 1 miliarda
b) dnes již téměř 1 a půl miliardy
c) díky politice 1 dítěte jejich počet klesl těsně pod miliardu
d) 1300 milionů
2. Poslední čínský císař zemřel
a) v komunistickém vězení
b) byl popraven
c) v emigraci v USA
d) jako zahradník v Zakázaném městě
3. C´Chi Si (Cixi ) je známá jako císařovna vdova. Žila ve druhé polovině 19. století.
a)Vedla válku proti Británii, kterou prohrála.
b)Vedla válku proti Británii, kterou vyhrála.
c) Za peníze na válečné loďstvo nechala postavit mramorovou loď.
4. Terakotová armáda je jen malou částí císařovy obrovské, dosud neodkryté mohyly a měla
doprovázet císaře v jeho posmrtném životě. Podle historických pramenů hrobka obsahuje
model Číny - řeky a moře jsou ze rtuti. Bylo už vykopáno přes 6000 vojáků a dva bronzové
vozy. Každý voják má jiný obličej a jsou propracovaní do nejmenších detailů.
Byla objevena
a) v roce 1965 skupinou chlapců, kteří si v těch místech hráli a pod jedním z nich se propadla
zem
b) v roce 1974 rolníky, kteří, když kopali studnu, se náhle propadli a zjistili, že jsou
obklopeni terakotovými vojáky v plné zbroji.
c) při archeologickém výzkumu v roce 1978
5. Čínský název Dlouhé řeky není Jang C' Tiang, to se děti ve školách učí špatně. Správně je
Čchang-ťiang. Znamená to
a)hnědá řeka
b)řeka tygřích skoků
c) řeka zlatého písku
d)divoká řeka
6. Šen Žen (Shenzen) je
a) velkoměsto v oblasti Sečuánu a má přibližně 2 miliony obyvatel
b) velkoměsto, které má přibližně 10 milionů obyvatel a nachází se v těsné blízkosti HongKongu
c) malá rybářská vesnička s 2 tisíci obyvateli a s typickou architekturou menšiny Mosu
d) turistické centrum v oblasti homolových kopců
7. Etnikum Mosu je unikátní tím, že se u nich zachoval v po staletí nezměněné formě
a) matriarchát
b)patriarchát
c)jinde neznámý způsob pohřbívání
d)lidový obyčej zvaný „létající muži“
8. Národním symbolem Číny je panda velká. Dospělá panda měří cca 2 metry a váží asi 200 kg.
Čerstvě narozené mládě
a) váží mezi 3 a 4 kg stejně jako lidský novorozenec
b) je velké asi jako dospělá krysa (200 – 300g)
c) rozměry a váhou se podobá novorozenému kotěti (100 – 120g)

9. Socha velkého Lešanského Buddhy budoucího věku – Maitreji má výšku
a) 51 m
b) 61 m
c) 71 m
d)81 m
10. Nám nejznámější Šťastný Buddha bývá vždy zobrazovaný jako tlustý usměvavý pán s pytlem
přes rameno. V tom pytli má
a) peníze pro chudé
b) sladkosti pro děti
c) rýži
d)krmení pro zvířátka
11. Čínská legenda o vzniku světa praví, že
a)svět stvořil bůh
b)svět vznikl z vejce
c)svět vyrostl ze semene rýže
d) svět vysmrkl z nosu velký zelený křečopažout
12. Číňané slaví svátky středu podzimu a ty spočívají v tom, že se sejde rodina a společně pak
a)chodí do přírody a pozorují zbarvené listí
b)přináší mrtvým na hroby dary, zejména květiny a jídlo
c) pozorují měsíc
d)rozsvěcují lampióny
Vysvětlení: Lidé se dívají na měsíc a vzpomínají na ty, co jsou daleko a ti někde v dáli dělají
totéž. A tak, i když nejsou spolu, tak spolu vlastně jsou prostřednictvím tohoto sdíleného
zážitku.
13. Koupání děvčátek je poetický název pro
a)očistný rituál po první menstruaci provozovaný etnikem Bai
b)slavnostní uvedení šestnáctiletých dívek etnika Nasi do stavu dospělých
c)topení novorozených dcer
14. Na tom, že Číňané chtějí mít za každou cenu syna má zásluhu
a)Konfuciánství
b)Buddhismus
c)Taoismus
d)Islám
e)Křesťanství
15. Potravina, kterou v Číně koupíte ve stejné nebo lepší kvalitě než v ČR je
a)kynutý knedlík
b)pivo
c)chléb
d)tvrdý sýr typu ementál
16. Typickou přílohou v Číně je rýže. Trváte-li na chlebu, musíte počítat s tím, že bude:
a)bílý
b) nekynutý
c) spíše v podobě placky než bochníku
d) sladký
17. Potravina, kterou v Číně nedostanete vůbec je:
a)mléko
b)víno
c)jogurt
d)hovězí maso

