
Jazykový kvíz 
 

1. Koľko pôvodných jazykov sa používa v Európe?  

a) Menej ako 100 b) 100 - 200 c) 200 – 300 d) 300 - 400 

 

2. Koľko jazykov existuje na svete? 

a) Cca 500 b) cca 2000 c) cca 4000 d) cca 6000 

 

3. Ktorý jazyk je najviac používaný na svete? 

a) Čínština b) angličtina c) španielčina d) hindčina 

 

4. Aký podiel všetkých jazykov na svete sú africké jazyky? 

a) Približne 1/3 všetkých jazykov b) Približne 1/2  c) približne 1/5 

 

5. Ktorý z nasledujúcich jazykov sa píše sprava doľava? Viac odpovedí je správnych. 

a) hebréjčina  b) maltčina c) japončina d) arabčina 

 

6. Ktorý z nasledujúcich jazykov, ktorým sa dnes hovorí v Európe, sa považuje za najstarší? 
a) gálčina b) baskičtina c) islandčina d) gréčtina 

 
7. Ktoré z nasledujúcich jazykov patria do skupiny Keltských jazykov? Viac odpovedí je 

správnych. 

b) angličtina b) bretónčina c) Welshina  d) baskitčina 

 

8. Ktoré z nasledujúcich jazykov sa považujú za Románske jazyky? Viac odpovedí je správnych. 

b) Luxemburčina b) rumunčina c) Katalánčina d) sardínsky jazyk 

 

9. Ktorý Európsky jazyk je odvodený z afričtiny? 

b) nemčina b) holandčina c) francúzština d) angličtina 

 

10. Ktoré z nasledujúcich jazykov patria do skupiny Germánskych jazykov? Viac odpovedí je 

správnych. 

a) slovinčina b) islandčina c) polština d) Jidiš 

 

11. Maltézsky jazyk má korene: 

b) Hebréjčina  b) Francúzština  c) Taliančina  d) Arabčina 

 

12. Do ktorej skupiny jazykov patrí Estónčina 
b)  Semitské jazyky  b) Keltské   c) germánske d) ugrofínske 

 
13. Ktoré z nasledujúcich jazykov patria do skupiny Baltských jazykov? Viac odpovedí je 

správnych. 

a) polština b) fínčina  C) litovčina lotyština 
 

14. V ktorej z nasledujúcich krajín je nemčina úradným jazykom? Viac možností je správnych 

c) Lichtenštajnsko b) Švajčiarsko c) Rakúsko d) Belgicko e) Luxembursko 
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15. Ktoré sú dve odrody štandardnej  modernej nórčiny: 

c) nynorsk b) Norse (severský) c) faerčina d) bokmal 

 

16. Úradný jazyk Azerbajdžanu sa volá: 

b) Azeri b) azerbajdžančina  c) azerbajčina 

 

17. Kde sa používa aleutčina? 

c) Aljaška b) Sibír  c) Nórsko d) Grécko 

 

18. Kde sa používa jazyk CYMRAEG ? Viac odpovedí je správnych. 
 
c) Írsko b) Škótsko  c) Wales d) Faerské ostrovy 

 
19. Ako sa albánsky jazyk volá v albánčine? 

a)  Albanski  b) Albani  C) Shqip 
 
 

 
Ďakujeme, že ste si otestovali svoje znalosti o jazykoch pri príležitosti Európskeho dňa jazykov  

 

 
 
 

Thank you!  Ďakujeme! Grazie! Merci!
 Děkuji! Kiitos! Gracias! Köszönöm! 

Хвала! Спасибо! ありがとうございました! 


