
KVÍZ O FRANCÚZSKU 

1. Louis-Antoine de Bourbon, v histórii známy ako ĽUDOVÍT XIX. sa dňa 2. augusta 1830 stal posledným 

francúzskym kráľom. Jeho vláda trvala presne ..... Potom na svoj post abdikoval.   

a/ 10 minút 

b/ 20 minút 

c/ 30 minút 

                                                                                                             

  
 2.  V období stredoveku vo Francúzsku upaľovali na hranici ženy podozrivé z čarodejníctva.  

Najznámejšou upálenou  ženou bola  Jana z Arku /Jeanne d´Arc/. Ženy zvykli upáliť spolu s ich:  

a/ metlou 

b/ mačkou 

c/ rodinou 

                         

 
 3. Keď počas druhej svetovej vojny Adolf Hitler navštívil Paríž, chcel na znak víťazstva vyvesiť nemeckú 

vlajku na Eiffelovu vežu. Členovia francúzskeho odboja tomu chceli zabrániť tak, že:  

a/ nevpustili ho a vežu bránili vlastnými telami  

b/ zamkli hlavnú vstupnú bránu do veže a kľúče hodili do Seiny 

c/ preťali káble na výťahu a Hitler musel ísť pešo 

 



 

4. Francúzsko je krajina, ktorá vďaka svojim bývalým kolóniám má najvyšší počet časových pásiem na 

svete. Je ich presne:  

a/ 12 

b/ 13 

c/ 14 

 
5. Socha slobody, dominanta New Yorku,  bola pôvodne vyrobená vo Francúzsku. Bol to dar 

Američanom a jej kópia sa nachádza v Paríži na brehu rieky Seiny.  

a/ áno  

b/ nie   

                                                

 

6. Vo Francúzsku je nezákonné nazvať svojho domáceho miláčika – prasiatko menom:  

a/ Karol Veľký  

b/ Ľudovít XIV.  

c/ Napoleon 



 

 
7. Ak pošlete žiadosť francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, on Vám v súlade 

s francúzskym  zákonom v mimoriadnych prípadoch povolí zosobášiť sa s:  

 a/ osobou rovnakého pohlavia 

b/ s mŕtvou osobou  

c/ s členom rodiny  

 
8. Francúzsko je prvou krajinou na svete, ktorá zaviedla používanie:  

a/ evidenčných čísiel automobilov 

b/ cestovných pasov  

c/ pokút pri dopustení sa priestupku  

 
9. V ktorej krajine bol francúzsky jazyk oficiálnym jazykom počas obdobia 300 rokov?  

a/ Belgicko  

b/ Anglicko 

c/ Rusko 

  

10. Ktoré zviera je oficiálnym symbolom Francúzska:  

a/ slimák 

b/ žaba 

c/ kohút  

 



VÝSLEDKY:  

1. B,  2.B,  3.C, 4.A,  5.A,  6.C,  7.B,  8.A, 9.B, 10.C   

 


