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KVÍZ O EURÓPE

Vzdelávacia hra

Hra I

Na hru treba:
1) Karty otázok – 45 kusov
2) Karty s písmenami A, B a C – 3 x 3 kusy
3) Figúrky – 3 kusy
4) Hraciu kocku
5) Hraciu dosku
6) Presýpacie hodiny – 1 kus
7) Návod

Príprava:
Hracia doska sa dá doprostred stola. Karty otázok sa položia vedľa hracej dosky s otázkami 
nahor. Na druhú stranu sa nenakúka, tam sú napísané odpovede. Pripraví sa papier, na ktorý 
sa nakreslia stĺpce, do záhlavia každého stĺpca sa napíše meno jedného hráča, a počas hry sa 
do stĺpcov zapisujú hráčom body. Každý z hráčov si vyberie svoju figúrku a dostane 3 karty s 
písmenami A, B, C.

Postup:
Všetci  hráči  umiestnia  svoju  figúrku na  hraciu  dosku na  políčko  ŠTART a  pred  seba  si 
položia svoje 3 karty s písmenami.
Hru začne najmladší  hráč,  ostatní  pokračujú v poradí podľa pohybu hodinových ručičiek. 
Hráč hodí kockou a svoju figúrku z políčka ŠTART posunie o toľko políčok, koľko bodov sa 
ukáže na kocke.  Keď figúrku postaví  na určené  miesto  podľa bodov na kocke,  vezme si 
zkôpky vrchnú kartu s otázkami. Neotáča ju, aby nebolo možné prečítať odpovede na druhej 
strane. Na otázku odpovedajú všetci hráči spoločne.  Hráč, ktorý je na rade, nahlas prečíta 
otázku, ktorá zodpovedá farbe políčka hracej dosky, na ktorom stojí jeho figúrka. Po otázke 
prečíta aj tri možné odpovede: A, B a C.
Potom jeden z hráčov obráti  presýpacie hodiny.  Každý z hráčov pred seba položí  kartu s 
písmenom, ktoré podľa neho znamená správnu odpoveď z ponúkaných možností A, B alebo 
C, a to tak, aby nik zo súperov nevedel,  ktorú odpoveď si vybral.  Po presypaní  piesku v 
hodinách všetci hráči naraz otočia svoju kartu s písmenom, ktoré si vybrali,  a ukážu svoju 
odpoveď. Hráč, ktorý prečítal otázku, obráti kartu zadania a prečíta správnu odpoveď. Po jej 
prečítaní  kartu  odloží  na zvláštnu  kôpku,  kde  sú uložené  karty,  s  ktorými  sa  už  hralo,  s 
odpoveďami nahor. Správne odpovedajúci hráči získajú jeden bod. Bod si poznamenajú na 
pripravený list papiera. Ďalším hráčom na rade je hráč po ľavej ruke predchádzajúceho hráča.

Špeciálne políčka:

Ak hráč so svojou figúrkou vstúpi na políčko označené číslom 1, 2 alebo 3, môže za správnu 
odpoveď získať body navyše, ale takisto aj body stratiť. Hráč odpovedá vždy na toľko otázok, 
koľko ukazuje číslo na políčku, na ktorom stojí jeho figúrka.



V tomto prípade nečíta otázky hráč, ktorý je na rade, ale sused po jeho ľavici. Ak má figúrku 
na políčku číslo 1, hráč odpovedá na jednu otázku z políčka rovnakej farby, akú má políčko, 
na ktorom stojí jeho figúrka. Ak stojí na políčku s číslom 2 alebo 3, hráč musí odpovedať 
celkom na 2, respektíve na 3 otázky. Tému druhej a tretej otázky si vyberie hráč sám, prvú 
otázku však dostane opäť podľa farby políčka, na ktorom stojí jeho figúrka. Hráč odpovedá 
ihneď  bez  použitia  kariet  s  písmenami.  Potom  hráč,  ktorý  otázku  (otázky)  čítal,  prečíta 
správnu odpoveď (odpovede). Otázky je možné čítať a odpovedať na ne postupne. Za každú 
správnu odpoveď hráč získa jeden bod, za nesprávnu odpoveď jeden bod stráca. Odpovedá 
vždy len hráč, ktorý má figúrku na políčku s číslom. Po vyhodnotení odpovedí hráč kartu 
odloží na zvláštnu kôpku, kde sú karty, s ktorými sa už hralo, s odpoveďami nahor.

Koniec hry:
Hra sa končí, len čo jeden z hráčov získa vopred stanovený počet bodov (napríklad 30 alebo 
50). Body sa sčítavajú počas hry. Hráč, ktorý prvý dosiahne vopred určenú hranicu, sa stáva 
víťazom.

Hra II – bez hracej dosky

Na hru treba:
1) Karty otázok – 45 kusov
2) Karty s písmenami A, B a C – 3 x 3 kusy
3) Kartu s témami – 1 kus
4) Žetóny – 36 kusov
5) Presýpacie hodiny – 1 kus
6) Návod

Príprava:
Hráči dostanú 3 karty s písmenami A, B a, C. Karty otázok sa vyberú zo škatule a položia sa 
doprostred stola s otázkami nahor. Na viditeľné miesto sa položí karta s témami. Žetóny sa 
položia tak, aby na ne všetci dosiahli, rovnako ako na presýpacie hodiny.

Postup:
Každý hráč si pred seba položí svoje 3 karty s písmenami. Hru začína najmladší hráč tak, že si 
vezme z kôpky vrchnú kartu s otázkami. Neotáča ju, aby nebolo možné prečítať odpovede na 
druhej strane. Na otázku odpovedajú všetci hráči spoločne.  Jeho spoluhráč po pravej ruke 
vyberie jednu z tém z karty s témami. Hráč, ktorý je na rade, nahlas prečíta otázku z vybratej 
témy. Po otázke prečíta aj tri možné odpovede: A, B a C.
Potom jeden  z  hráčov  obráti  presýpacie  hodiny.  Každý  hráč  si  pred  seba  položí  kartu  s 
písmenom, ktoré podľa neho znamená správnu odpoveď z ponúkaných možností A, B alebo 
C, a to tak, aby nik zo súperov nevedel,  ktorú odpoveď si vybral.  Po presypaní  piesku v 
hodinách všetci hráči naraz otočia svoju písmenkovú kartu, ktorú si vybrali,  a ukážu svoju 
odpoveď. Hráč, ktorý prečítal otázku, kartu obráti a prečíta správnu odpoveď. Kartu potom 
odloží na zvláštnu kôpku, kde sú karty, s ktorými sa už hralo, s odpoveďami nahor. Správne 
odpovedajúci  hráči  získajú  jeden  žetón.  Ďalším  hráčom  na  rade  je  hráč  po  ľavej  ruke 
predchádzajúceho hráča, ktorý prečíta novú otázku. Tému opäť vyberie hráč po jeho pravej 
ruke.

Koniec hry:



Hra sa končí, keď dôjdu žetóny. Po skončení hry si hráči spočítajú svoje žetóny. Víťazom sa 
stáva hráč s najvyšším počtom žetónov.

V predaji sú aj rozsiahlejšie verzie tejto hry: „Kvíz o Európe“ (s dvoma súbormi kariet) a  
„Veľký kvíz o Európe“ (so štyrmi súbormi kariet).


