
Z9A_PL06  NORSKO / ŠVÉDSKO    VIKINGOVÉ - 1.ČÁST 

ODKAZ: https://www.youtube.com/watch?v=602hieVPzVc 

 

1. Jak se nazývaly vikingské rady svobodných mužů řešící spory, zločiny…?  

2. Jakým „magickým“ písmem vyrývali Vikingové nápisy do mečů?  

3. Jak se nazýval vikingský ráj, kde končili všichni, kdo padli v boji?  

4. Nejdůležitější z vikingských bohů by bůh války a moudrosti. Jmenoval se  

5. Známý je také jeho syn zobrazovaný s kladivem. Bůh hromu a spravedlnosti  

6. Které vikingské lodě se nejlépe ovládaly a měly využití na moři i řekách?  

7. Vikingové – Varjagové založili, v Kyjevské Rusy, dynastii Rurikovců.  

8. V roce 1066 potomek Vikingů usazených ve Francii vtrhl do Anglie. Jak se jmenoval?  

9. Kde bojovali Vikingové proti Arabům?  

10. Jak nazval Erik Rudý Grónsko, aby tam nalákal další osadníky?  

                 



Z9A_PL06  NORSKO / ŠVÉDSKO   NORSKO (dok.) - 2.ČÁST 

ODKAZ:  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-cestomanie/202323234400037-norsko-cesta-k-severu 

1. Oslo má mezi skandinávskými (severoevropskými) městy jedno prvenství (NEJ-). Jaké?  

2. Norové jsou možná nejtolerantnější národ na světě. Jsou tolerantní k jiným národům i 

3. Současný norský král se jmenuje  

4. Jak dlouho trvala sochaři Gustavu Vigelandovi výzdoba parku?  

5. Za co dlouhodobě kritizují mezinárodní organizace Norsko?  

6. O Norech se říká: „že se narodili     “. 

7. Jak dlouhý je nejdelší silniční tunel na světě?  

8. Druhé největší norské město, přístav Bergen, leží na úpatí  

9. Jaká je jedna z nejvyhledávanějších turistických atrakcí v Bergenu?  

 

10. Před jak dlouhou dobu bylo celé Norsko pokryté ledovcem? PŘIBLIŽNĚ:  

11. V Trondheimu se nachází nejkrásnější skandinávská stavba středověku  

12. O korunovaci norských králů mají Norové pořekadlo. „POŽEHNÁN V KATEDRÁLE,  

              “ 

13. Čím jsou standardně vybaveny norské vlaky, které jezdí na sever?  

 

14. Na souostroví Lofoty je hlavní rybářská sezóna OD    DO  

15. Na jak dlouho se na Lofotách dávají sušené tresky do vody, než se z nich připraví jídlo?  

16. Ze kterého norského přístavu se vyváží švédská železná ruda do světa?  

17. Finnmarsvidda je norská       s nejzachovalejší přírodou ve Skandinávii. 

18. Jaká je oblíbená zábava mladých Sámů?  

19. Proč migrují sobi v letních měsících do hor?  

20. Co znamená anglický název Norska Norway (originál Norweg)?  
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