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Ve které zemi byla vyrobena věc, na níž je napsáno
„Made in prC“?
a) Korejská republika
b) Čína
c) Polsko
d) Portugalsko

Vrchním velitelem ozbrojených sil v česku je:
a) ministr obrany
b) předseda vlády 
c) prezident republiky
d) náčelník Generálního štábu Armády ČR

Ve které vodní nádrži najdeme ostrov?
a) Hracholusky
b) Nechranice
c) Slapy
d) Seč

před kolika lety byla zahájena stavba
karlova mostu?
a) 550
b) 660
c) 770
d) 880

který hrad najdeme v oblasti spojené s životem
a dílem k. h. Máchy?
a) Bezděz
b) Rabí
c) Křivoklát
d) Pernštejn
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V příbězích o harrym potterovi se vyskytuje smrtící
kletba:
a) Avada Kedavra
b) Ascenti Deus
c) Avantasia Edguy
d) Abraka Dabra

Jaká je nejvyšší povolená rychlost na českých dálnicích? 
a) 110 km/h
b) 130 km/h
c) 150 km/h
d) 170 km/h

Jakou barvou se vyznačuje polodrahokam Vltavín?
a) červenou
b) žlutou
c) zelenou
d) modrou

na kterém stromě se zralá šiška rozpadá ještě na
větvi?
a) jedle
b) modřín
c) borovice
d) smrk

který stát můžeme označit 
za absolutistickou monarchii?
a) Čína
b) Kuba
c) Írán
d) Omán

Za každou správnou odpověď získáte 100 bodů. Maximální počet bodů je
V deseti otázkách se skrývá celkem 10 správných odpovědí.
první korespondenční kolo probíhá do 1. 12. 2017.

1 000.

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

drŽITelÉ pUToVníCh pohárŮ ZA 22. ročník

GYMnáZIUM p. beZrUče A ZŠ noVÉ MĚsTo nAd MeTUJí

Ve 22. ročníku se podařilo reprezentantům Gymnázia
p. bezruče z Frýdku-Místku obhájit titul nejúspěšnější

školy z předchozích
dvou ročníků. Je
tak spolu s loun-
ským Gymnáziem
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 předchozích
ročníků 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 třinácté místo.
Podrobnosti o vítězné škole najdete na www.zsmaleci.cz. 
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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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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 2018 po evropských zemích








1: mj. Neuschwanstein 2009
2: mj. Julské Alpy 2010

3: mj. Istrie 2011
4: mj. Plitvická jezera 2012

5: mj. Klagenfurt 2013
6: mj. Kaprun 2014

7: mj. Benátky 2015  
8: mj. Graz 2016
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více na www.eurorebus.cz




