
 

 

Rěčny kwiz  
 

Wuzwol na kóžde prašenje prawu wotmołwu. Druhdy su tež wjacore wotmołwy móžne. Je 
dowolene elektroniske nastroje wužiwać. 

 
Wjele zboža a wuspěcha!
 

 
1) Kelko rěčow so na swěće rěča?  

a. mjez 3000-4000 
b. mjez 4000-5000 
c. mjez 5000-6000 
d. mjez 6000-7000 

 
2) Kotra rěč to je?: „Njejo žednje 

pśepózdźe ... jadnorěcnosć dajo se 
wugójś!“ 

a. pólšćina 
b. hornjoserbšćina 
c. chorwatšćina 
d. delnjoserbšćina 

 
3) Kelko awtochtonych rěčow je w 

Europje?  
a. <100 
b. 100-200 
c. 200-300  
d. 300-400 

 
4) Kak wulki je podźěl swětoweho 

wobydlerstwa, kiž je dwu- abo 
wjacerěčny (t.r. kiž rěči dwě abo 
wjace rěčow)?  
a. wjace hač 1/5 wobydlerstwa 
b. wjace hač 1/4 wobydlerstwa 
c. wjace hač 1/3 wobydlerstwa 
d. wjace hač połojca wobydlerstwa 

 
5) Kotra rěč, kotraž so hišće dźensa w 

Europje rěči, je najstarša rěč? 
a. baskišćina 

b. grjekšćina 
6) Kotra rěč to je?: „Et as uler tu lääs< 

et snååken foon mån ån änkelten 
spräke as en krunkhäid, wat hiild 
wårde koon!“ 

a. zapado-frizišćina 
b. sewjero-frizišćina 
c. danšćina 
d. wuchodo-frizišćina 

 
7) Europska Unija ma: 

a. 17 oficialnych hamtskich rěčow 
b. 21 oficialnych hamtskich rěčow 
c. 23 oficialnych hamtskich rěčow 
d. 26 oficialnych hamtskich rěčow 

 
8) Kotre z tutych rěčow su słowjanske 

rěče? 
a. ukrainšćina 
b. hornjoserbšćina 
c. albanšćina 
d. słowjenšćina 

 
9) Kotra rěč to je?: „Ніколі не позна... 

аднамоўнасць вылечная!“ 
a. ukrainšćina 
b. běłorušćina 
c. bołharšćina 
d. rušćina 

 

 

 

 



 

 

 

 

10) Kotra z tutych rěčow njeje 
zapadosłowjanska rěč? 
a. hornjoserbšćina 
b. ukrainšćina 
c. čěšćina 
d. kašubšćina 

 
11) Do kotreje rěčneje swójby słuša 

estnišćina? 
a. do finougriskeje 
b. do słowjanskeje 
c. do germanskeje 
d. do keltiskeje 

 
12) Kotra rěč to je?: „Nikada nije pre 

kasno ... jednojezičnost se more lako 
vračiti!” 

a. madźaršćina 
b. čěšćina 
c. rumunšćina 
d. chorwatšćina 

 
13) Do kotreje rěčneje swójby słuša 

Rromani (rěč Romow)? 
a. indoarišćina 
b. semitišćina 
c. turkowšćina 
d. kawkašćina 

 
14) W kotrym kraju rěči so kašubsce? 

a. w Ruskej 
b. w Čěskej 
c. w Pólskej 
d. w Macedoniskej 

 
15) W Europskej Uniji mamy: 

a. mjenje hač 30 awtochtonych 
regionalnych abo mjeńšinowych 
rěčow 

b. někak 40 awtochtonych 
regionalnych abo mjeńšinowych 
rěčow 

c. někak 50 awtochtonych 
regionalnych abo mjeńšinowych 
rěčow 

d. wjace hač 60 awtochtonych 
regionalnych abo mjeńšinowych 
rěčow 
 

16) Kotre ze sćěhowacych rěčow su 
germanske rěče? 

a. jiddišćina 
b. słowjenšćina 
c. islandšćina 
d. pólšćina 

 
17) Kotra rěč to je?: „Nigdë nie za pózno 

... znajomosc leno jednégò jãzëka je 
prostô do zwalozeniégò!“ 

a. pólšćina 
b. kašubšćina 
c. letišćina 
d. słowakšćina 

 
18) Kak rěka naša webstrona? 

a. www.language-diversity.eu 
b. www.linguistic-diversity.eu 

 
 

 
 
Přidatne dypki:  
Přełož prošu slogan prašenjow 2, 6, 9, 12 a 17 do 
swojeje maćeršćiny a do kóždeje dalšeje rěče, 
kotruž rěčiš! 
 


