
Toto je online kvíz s 12 otázkami a voliteľnými odpoveďami. Môže sa doň zapojiť trieda alebo celá škola. 
Počet účastníkov nie je nijako obmedzený. Kvíz bol vytvorený s pomocou online nástroja Kahoot.

METODIKA TRVANIE 
ČINNOSTI

MATERIÁLY

Online kvíz 15 min. - online kvíz

- ústredný počítač/laptop s internetovým pripojením a videoprojektor 

- všetci študenti alebo skupiny študentov potrebujú zariadenie (smartfón, 
tabletový počítač, počítač) s pripojením na internet

CIELE A KOMPETENCIE
POSTOJ
 - Podnecuje sa záujem žiakov o Európu. Budú sa chcieť dozvedieť viac o Európskej únii. 

 - Žiaci si uvedomujú význam EÚ pre ich (každodenný) život. 

VEDOMOSTI
 - Žiaci sa dozvedia niektoré základné fakty o Európskej únii. 

KROK ZA KROKOM
RÁMEC
Študenti môžu hrať buď samostatne, alebo v tímoch. Kvíz sa môže uskutočniť v prostredí triedy, ale 
aj na ihrisku s veľkým množstvom študentov naraz. Počet účastníkov tohto online kvízu nie je nijako 
obmedzený. 

Ako učiteľ ovládate hlavný panel s otázkami. Všetkých študentov požiadajte, aby na kvíz použili svoj 
smartfón, tabletový počítač alebo počítač. Najskôr musia zadať herný PIN kód kvízu a potom svoje 
používateľské meno. Po správnom zadaní sa ich meno zobrazí na obrazovke pred triedou. 

POKYNY PRE UČITEĽA  
MODUL 1 - KVÍZ 
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https://play.kahoot.it/#/k/cf413a51-30ad-40c8-a4f3-9aaf4a17e3ce


Poznámka: Môžete rozhodnúť, či študenti budú hrať samostatne, 
alebo v tímoch. Na ovládacom paneli označte možnosť „Classic 
(Klasický)“ alebo „Team mode (Tímový režim)“. Tímový režim môžete 
zvoliť v prípade, ak nie všetci študenti majú potrebné zariadenie. 

POSTUP
Učiteľ čaká, kým sa na obrazovke pred triedou nezobrazia mená všetkých študentov. Učiteľ potom 
spustí kvíz. Otázky sa zobrazujú na obrazovke pred triedou a žiaci na odpoveď použijú svoje zariadenie. 
Študenti získavajú body podľa správnosti a rýchlosti svojich odpovedí. Po každej otázke nasleduje 
okamžitá spätná väzba v podobe správnej odpovede a vyhodnotenia, ako odpovedali študenti 
(anonymná štatistika). Učiteľ takto získa prehľad o základných vedomostiach svojich žiakov. 

NIEKOĽKO RÁD
–  Ak ste ešte nikdy nepoužívali platformu Kahoot, odporúča sa, aby ste si test vopred vyskúšali. Ide 

o nástroj, ktorý je veľmi ľahko použiteľný. Po jeho vyskúšaní úplne pochopíte, ako funguje.  

–  Ak z logistických dôvodov nemôžete tento kvíz hrať online, môžete použiť otázky uvedené ďalej 
a usporiadať kvíz „po starom“. 

OBSAH
Kvíz má 12 otázok. Sú medzi nimi otázky o základných faktoch, aktuálnych otázkach a európskych 
hodnotách.   

 = správna odpoveď

OTÁZKA  MOŽNOSŤ 1 MOŽNOSŤ 2 MOŽNOSŤ 3 MOŽNOSŤ 4
1. Kedy spojili prvé krajiny svoje sily v 

mene európskej spolupráce, teraz 
známej ako EÚ?

30. roky 20. 
storočia

50. roky 20. 
storočia 

70. roky 20. 
storočia 

90. roky 20. 
storočia

2. Ktorá z krajín uvedených ďalej NIE je 
členským štátom EÚ?

Bulharsko Cyprus Luxembursko Island

3. Koľko občanov žije v EÚ? (približne) 200 miliónov 350 miliónov 445 miliónov 680 miliónov
4. Ktorá z podmienok NIE je podmienkou 

stať sa členským štátom EÚ?
Kresťanský 

štát
Európska 

krajina
Dodržiavanie 
ľudských práv

Stabilná 
demokracia

5. Ktorá európska inštitúcia je volená 
priamo?

Európsky 
parlament

Európska 
komisia

Rada 
Európskej 

únie

Súdny dvor 
Európskej 

únie
6. Kedy sa konajú ďalšie voľby do 

Európskeho parlamentu? 2024 2025 2026 2027

7. Má EÚ armádu? Áno Nie

8. V EÚ je v niektorých krajinách stále 
povolený trest smrti.

Pravda Nepravda
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9. Ktorá z uvedených skutočností NIE je 
výsledkom právnych predpisov EÚ? V rámci EÚ 

neexistujú 
poplatky za 

roaming

V rámci EÚ 
sa môžu 

predávať iba 
nízkoener-

getické 
žiarovky

V roku 2017 
sa v EÚ 

narodilo 5,1 
milióna detí

Na obaloch 
cigariet v EÚ 
sa uvádzajú 
zdravotné 
varovania

10. Schengenská dohoda znamená, že

všetci občania 
EÚ majú prístup 
k svojim údajom 

online

ľudia môžu v 
schengenskom 

priestore 
slobodne 

cestovať (bez 
hraničných 

kontrol)

všetky potraviny 
v EÚ by mali byť 

bezpečné

11. Občania EÚ môžu pracovať v každom 
členskom štáte EÚ bez pracovného 
povolenia

Pravda Nepravda

12. Aké percento zo všetkých utečencov z 
celého sveta utieklo do Európy (2019, 
údaje z UNHCR)?

14 % 27 % 43 % 67 %
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