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Přibližně pod jakým azimutem dojdeme ze Svitav 
do Poličky?
a) 50°
b) 150°
c) 250°
d) 350°

Ve které z následujících českých CHKO najdeme 
nejvíce hor sopečného původu?
a) Třeboňsko
b) České středohoří
c) Orlické hory
d) Brdy

Ústavní soud České republiky sídlí v:
a) Praze
b) Ostravě
c) Plzni
d) Brně

Které státy jsou členskými zeměmi EU?
a) Spojené království
b) Island
c) Chorvatsko
d) Srbsko

Na území kterého státu najdeme obec s nesnadno
vyslovitelným názvem
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogo-
gogoch?
a) Irsko
b) Spojené království
c) Norsko
d) Dánsko
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Při hodu dvěma hracími kostkami 
je nejpravděpodobnější, že součet bude: 
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8

Kterou postavu hrál Miroslav Donutil v divadelní hře,
která je po 22 letech letos stažena z repertoáru
Národního divadla?
a) Don Quijote
b) Harpagon
c) Truffaldino
d) Alexandr Vronskij

Aktuální ročník hokejové soutěže KHL nehraje žádný
tým z: 
a) Norska
b) Kazachstánu
c) Číny
d) Chorvatska

Ve které z následujících zemí se setkáme s nejnižší
mírou politické demokracie?
a) Mexiko
b) Chile
c) Čína
d) Japonsko

Kdy je v Česku noc delší než den?
a) 7. listopadu
b) 9. února
c) 20. května
d) 19. srpna

(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 5. 12. lze získat dalších 100 bodů. Od 6. 12. se každým dnem počet bonusových bodů
snižuje. Druhé korespondenční kolo probíhá do 23. 12. 2016.
První korespondenční kolo je prodlouženo do 13. 12. 2016!

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 2. KORESPONDENČNÍHO KOLA ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 23. 12. 2016

ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d
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a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d
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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  
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více na www.eurorebus.cz


