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1. Slovo imobilní
znamená:
a) bez nábytku (č.4)
b) bez mobil. tel. (č.17)
c) nepohyblivý (č.15)

2. Vlastenecký není
synonymem ke slovu
dominantní. Zpět na pole
16.

3. Výraz bibliografie jsi
definoval(a) špatně, musíš
na 28.

4. Nemáš pravdu, vrať se
na políčko č.1.

5. Dočasný je
synonymum ke slovu
pomíjivý, takže musíš
zpátky k číslu 30.

6. Věda o českém jazyce a
literatuře se nazývá:
a) bohemistika (č.16)
b) slavistika (č.18)
c) germanistika (č.35)

7. Když někdo nehodlá
smlouvat a stojí si za
svým, je to člověk:
a) nediskutovatelný (č.21)
b) nekompromisní (č.34)
c) nesoucitný (č.31)

8. Racionální strava je
zdravá strava, takže jsi
volil(a) špatně. Jdi na 29.

9. Slovo mírný není
synonymem, ale
antonymem, takže musíš
na 34.

10. Bohužel nemáš
pravdu, jdi opět na pole
13.

11. Chyba lávky! Navrať
se na políčko 28.

12. Inverze je termín z
oblasti:
a) biologie (č.22)
b) kunsthistorie (č.27)
c) meteorologie (č.29)

13. Exkluzivní přesně
znamená:
a)otevřený,přátelský - 26
b)jediný,samostatný - 10
c)mimořádný,luxusní - 6

14. Cizím slovem se
kříženec řekne:
a) dominanta (č.32)
b) hybrid (č.36)
c) trilobit (č.32)

15. Nejpřesnější
antonymum ke slovu
studený je:
a) vařící (č.25)
b) teplý (č.7)
c) ledový (č.23)

16. Nejpřesnější
synonymum ke slovu
dominantní je:
a) vlastenecký (č.2)
b) královský (č.24)
c) převládající (č.30)

17. Smůla, musíš zpět na
číslo 1.

18. Slavistika je nauka o
slovanských jazycích.
Zpět na políčko 6.

19. Racionalita toho nemá
s inteligencí příliš
společného. Proveď
návrat na 29.

20. Slovo klesající není
synonymem. Syp zpět na
34!

21. Nediskutovatelný je
např. problém, o němž
není možno diskutovat.
Vrať se zpátky na 7.

22. Ach jo, zase vedle!
Inverze není pojem z
oblasti biologie. Návrat na
12.

23. Slovo ledový je
synonymem. Pole 15 tě
očekává!

24. Jsi úplně mimo mísu,
musíš zpátky na 16!

25. Vařící je sice
antonymum, ale výraz
teplý je přesnější. Musíš
se vrátit na 15.

26. Zase špatně, sypej na
13!

27. Inverze nemá s
kunsthistorií prakticky nic
společného. Jdi na 12.

28. Bibliografie znamená:
a) život a tvorba autora-13
b) nauka o knihovnictví
(č.11)
c) věda o bibli (č.3)

29. Racionální znamená:
a) založ. na rozumu (č.14)
b) založ. zdravé výž. (č.8)
c) velmi inteligentní
(č.19)

30. Antonymum ke slovu
pomíjivý je:
a) dočasný (č.5)
b) stálý (č.12)
c) velmi smutný (č.33)

31. Vedle jak ta jedle!
Nesoucitný člověk se
neumí vcítit do pocitů
ostatních. Oprav se na
políčku č. 7!

32. Chybovat takhle před
koncem! Vrať se na 14.

33. Zase vedle, jdi na 30.

34. Synonymum ke slovu
prudký:
a) mírný (č.9)
b) klesající (č.20)
c) rychlý (č.28)

35. Germanistika je věda
o německém jazyce a
literatuře. Musíš na
políčko 6.

36. Dobrá práce!
Doskákal(a) jsi až na
samý konec!
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Žák pro snazší orientaci v herním plánu používá barevnou figurku nebo minci.
Materiál je určen především pro samostatné procvičování nebo pro dvojici hráčů, z nichž každý
má vždy jen jeden pokus. Zvítězí ten, kdo se rychleji dostane na políčko č. 36, tj. hráč, který se
méně mýlil.
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