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Která bitva proběhla v těsné blízkosti letohrádku
a obory Hvězda v Praze?
a) bitva na Vítkově
b) bitva u Kresčaku
c) bitva na Bílé hoře
d) bitva u Lipan

V Drahanské vrchovině můžeme navštívit CHKO:
a) Český kras
b) Český ráj
c) Moravský kras
d) Labské pískovce

Jako hymna studentů je často udávána skladba:
a) Eleanor Rigby
b) Gaudeamus igitur
c) Omnia vincit amor
d) Humoreska

Kdo je autorem knihy Lichožrouti?
a) Galina Miklínová
b) Pavel Šrut
c) Ljuba Štíplová
d) Jaroslav Němeček

Kdo získal Nobelovu cenu za literaturu v roce 2016?
a) Jonas Jonasson
b) J. K. Rowling
c) Bob Dylan
d) Leonard Cohen
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Od založení hokejové soutěže NHL letos uplyne:
a) 50 let
b) 75 let
c) 100 let
d) 125 let

Pokud je někdo nucen podstoupit vyšetření EEG, 
trpí pravděpodobně bolestmi:
a) hlavy
b) srdce
c) břicha
d) končetin

Co je označováno jako „brutto“ hmotnost?
a) hmotnost plné uzavřené sklenice marmelády
b) přibližná hmotnost kávy před upražením
c) přibližná hmotnost sklenice od okurek
d) hmotnost neotevřené konzervy s rybičkami

Kterou úpravu jídla označuje pojem „gratinování“?
a) vaření
b) zapékání
c) dušení
d) smažení

Která z následujících námořních 
tras protíná studený mořský proud?
a) Conakry – Recife 
b) La Habana – New Orleans
c) Belfast – Reykjavík
d) Bombaj – Adelaide

(výhradním
zdrojem pro
správné 
odpovědi je
Školní atlas
dnešního
světa)

DRŽITELÉ PUTOVNÍCH POHÁRŮ ZA 21. ROČNÍK

GYMNÁZIUM P. BEZRUČE A ZŠ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Ve 21. ročníku se podařilo reprezentantům Gymnázia
P. Bezruče z Frýdku-Místku obhájit titul nejúspěšnější

školy z předchozího
ročníku. Je tak
spolu s lounským
G y m n á z i e m
V. Hlavatého jedi-
nou školou v histo-
rii soutěže, které
se to povedlo.
Soutěže Eurorebus
se toto gymnázium

účastní již od 13. ročníku. Více se o Gymnáziu P. Bezruče
dočtete na www.gpbfmcz.

I mezi základními školami se podařila obhajoba z předchozího
ročníku Základní škole „Malecí“ z Nového Města nad Metují.

Menší putovní Pohár
Eurorebus tak opět
poputuje na základ-
ní školu, která se
Soutěže škol účastní
od jejího prvního
ročníku. V celkovém
pořadí loňského roč-
níku této škole pat-
řilo v konkurenci

víceletých gymnázií velmi pěkné čtrnácté místo.
Podrobnosti o vítězné škole najdete na www.zsmaleci.cz. 

Za každou správnou odpověď získáte 100 bodů. Maximální počet bodů je
V deseti otázkách se skrývá 12 správných odpovědí, jejich odesláním 
do 11. 2. lze získat dalších 100 bodů. Od 12. 2. se každým dnem počet bonusových bodů
snižuje. Třetí korespondenční kolo probíhá do 21. 2. 2017.

1 300.
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n Pořadatelem soutěže Eurorebus je obecně prospěšná společnost 
TERRA-KLUB, o.p.s.

n TERRA-KLUB, o.p.s. je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů,
za účelem zpracování osobních údajů k zabezpečení provozu soutěže
Eurorebus.

n Účast v systému vědomostní soutěže Eurorebus je dobrovolná a určená
pro žáky základních a středních škol.

n Vědomostní soutěž Eurorebus je v oficiálním seznamu soutěží MŠMT.
n Soutěž je zařazena do programu Excelence MŠMT.

Jednotlivci získávají body v elektronických soutěžích na www.eurorebus.cz.
Všechny body se zároveň načítají i na konto třídy a školy. Nejúspěšnější jed-
notlivci se na základě bodového zisku kvalifikují do Krajských kol, z nichž
mohou postoupit do Celostátního finále. Soutěžní ceny, které mohou jed-
notlivci za své body získat, najdete v Katalogu cen na www.eurorebus.cz.

Body, které získá jednotlivec, jsou zároveň načítány i na konto třídy,
kterou navštěvuje. Stejně jako v případě jednotlivců se pak třídy kvali-
fikují do Krajských kol, z nichž lze postoupit do Celostátního finále. Aby
nebyly znevýhodněny třídy s menším počtem žáků, zohledňujeme pouze 
16 nejúspěšnějších jednotlivců z dané třídy.

Nejúspěšnější školou, která získá putovní Pohár Eurorebus, se stane
škola, jejíž třídy získají v elektronických soutěžích na www.eurorebus.cz,
v Krajských kolech a v Celostátním finále nejvíce bodů. Aby nebyly
znevýhodněny školy s malým počtem tříd, zohledňujeme pouze 
4 nejúspěšnější třídy z dané školy.

Účastníkem soutěže se může stát každý/á žák/žákyně druhého stupně
základní školy a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
a každý/á student/studentka střední školy a tomu odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií.

Uzavřený cyklus školního roku.

1. Kategorie Základní škola 01 (ZŠ 01 – odpovídá 6. a 7. ročníku povinné
základní školní docházky)
2. Kategorie Základní škola 02 (ZŠ 02 – odpovídá 8. a 9. ročníku povinné
základní školní docházky)
3. Kategorie Střední škola (SŠ – odpovídá 1. až 4. ročníku čtyřletého typu
střední školy)

Registrace probíhá založením tzv. Konta Eurorebus. Zaregistrovat se je
možné na základě řádně vyplněného registračního formuláře v sekci
„Registrace“ na portálu Eurorebus (www.eurorebus.cz), nebo na základě
řádně vyplněného registračního formuláře uvedeného na odpovědním
lístku – Eurošeku.

Hlavní cenou v soutěži je Expedice Eurorebus po vybraných evropských
zemích. Série dalších cen je vypisována pro každý soutěžní ročník
samostatně.

Podrobná pravidla najdete na www.eurorebus.cz.

Soutěž školních tříd

Soutěž škol o putovní Pohár Eurorebus

Soutěž jednotlivců

Soutěžní kategorie

Registrace

Soutěžní ceny

Soutěžící

Trvání soutěže

Jméno a příjmení žáka – studenta 

Ulice a číslo popisné bydliště 

Město (obec) 

Razítko školy, kterou soutěžící navštěvuje 

PSČ vyplňte, pokud není na razítku 

Soutěžní kategorie 

Souhlasím s pravidly soutěže  
a s tím, aby osobní data  
soutěžící/ho byla pořadatelem  
soutěže zpracována pro účely  
systému soutěže Eurorebus. podpis zákonného zástupce soutěžící/ho 

školní třída 

PSČ 

ÚDAJE O SOUTĚŽÍCÍM K REGISTRACI KONTA EUROREBUS •        KORESPONDENČNÍ KOLO 

ZŠ 01 – 6. a 7. ročník základní školy 
ZŠ 02 – 8. a 9. ročník základní školy 
SŠ – středoškolské ročníky 
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HLAVNÍ CENA

HLAVNÍ CENA WWW.EUROREBUS.CZ

✂

ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY 3. KORESPONDENČNÍHO KOLA ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 21. 2. 2017

ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY
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1. Tři vítězné školní třídy, v každé 
kategorii jedna – z každé školní 
třídy pak max. 9 žáků/studentů

2. Nejúspěšnější jednotliví soutěžící
ze Soutěže jednotlivců 
v Celostátním finále

3. Nejúspěšnější pedagog soutěže
Eurorebus a nejúspěšnější pedagog
soutěže Eurorebus Junior

4. Realizační tým Expedice
a pedagogický doprovod

E.ON Expedice Eurorebus 2017 po evropských zemích








1: mj. Mnichov 2008
2: mj. Neuschwanstein 2009

3: mj. Julské Alpy 2010
4: mj. Istrie 2011

5: mj. Plitvická jezera 2012
6: mj. Klagenfurt 2013

7: mj. Kaprun 2014
8: mj. Benátky 2015  

1 2 3

4

5

7

8

6

více na www.eurorebus.cz


