
Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ, Vážený reprezentant školy,

radi by sme Vám a Vašim žiakom/študentom dali do pozornosti pokračovanie
celoslovenského interaktívneho jazykového súťažného kvízu LingvaKvíz, ktorý už po
druhý raz preverí bystrosť Slovákov v témach spojených s cudzími jazykmi (a príbuznými
témami) na celonárodnej úrovni.

Čo je to LingvaKvíz?

Hlavným cieľom LingvaKvízu je vzbudiť u Slovákov záujem o pestrý a bohatý svet
(nielen) cudzích jazykov a motivovať ich k osvojeniu si aspoň jedného cudzieho
jazyka. Slováci v ňom budú môcť bezplatne a hravou formou nahliadnuť do sveta cudzích
jazykov a objaviť dôvody, prečo je ovládanie cudzích jazykov v dnešnej dobe potrebné a
prečo by sa ich mali učiť. Ba čo viac, kvíz nepriamo prispeje aj k zvýšeniu miery tolerancie
voči cudzím kultúram či menšinám a dopomôže k zníženiu diskriminácie a xenofóbie v našej
spoločnosti.

Kvíz bude prebiehať každý deň počas jedného mesiaca od 24.9. do 23.10.2021 a je
primárne určený študentom stredných a vysokých škôl na celom Slovensku, no taktiež aj
každému, kto sa o tieto témy zaujíma. Tohtoročný LingvaKvíz bude nadväzovať na
minuloročný úspešný prvý ročník, do ktorého sa zapojilo viac ako 4 500 hráčov až z 39
krajín, primárne však zo Slovenska.



V čom je LingvaKvíz výnimočný?

Kvíz prinesie svojim hráčom možnosť vzdelávať sa interaktívnou a nenáročnou hravou
formou. Začiatok kvízu sme naplánovali pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9.),
pričom kvíz bude možné hrať priamo na webovej stránke kviz.lingvafest.sk alebo
prostredníctvom mobilnej aplikácie. Keďže hráčov nášho kvízu nechceme odradiť, ale
motivovať k učeniu sa cudzích jazykov, hráčov s najvyšších skóre na konci kvízu odmeníme
fantastickými cenami. Žiaci/študenti budú mať možnosť hra napr. o jazykový kurz v
Kanade, notebook, smartfóny, smart hodinky, čítačky kníh, elektronické slovníky a mnoho
ďalšieho. Kvíz je výnimočný najmä pre jeho edukatívno-zábavný aspekt, ktorý bude
zabezpečený vďaka možnosti výberu hrania v dvoch herných módoch. Prvým je “Cvičebňa”,
kde budú hráčom k dispozícii všetky otázky na precvičenie bez časového limitu, no bez
možnosti hrať o vecné ceny. Druhým módom je samotný “Súťažný kvíz”, v ktorom budú hráči
limitovaní odpovedať v časovom limite a budú môcť súťažiť o ceny.

Aké sú možnosti zapojenia sa?

1. Individuálne zapojenie sa žiakov/študentov

Keďže kvíz sa bude primárne hrať prostredníctvom smartfónu/tabletu či počítača,
odporúčame, aby každý zo žiakov/študentov mal k dispozícii vlastné zariadenie. Je
potrebné, aby sa žiak/študent pred spustením hry registroval, aby mohol byť zaradení do
súťaže o vecné ceny (v prípade ak má žiak menej ako 16 rokov, registráciu do hry bude
musieť schváliť zákonný zástupca žiaka).

Tento kvíz má slúžiť ako doplnková aktivita pre žiakov/študentov na zlepšenie si znalostí v/o
jazykoch. Žiaci/študenti ho môžu hrať najmä počas svojho voľného času, no tiež v škole
počas hodín, no iba so súhlasom učiteľa. Povzbudzujeme preto učiteľov, aby svojim
žiakom/študentom o tomto kvíze povedali na hodinách slovenčiny a cudzích jazykov a
namotivovali ich k zapojeniu sa. Ak to učiteľ zváži, môže najlepších žiakov/študentov na
konci trvania LingvaKvízu odmeniť dobrou známkou alebo pochvalou.

2. Hranie LingvaKvízu počas vyučovacích hodín

Druhou možnosťou ako sa môžu žiaci/študenti do kvízu zapojiť je možnosť hrať kvíz ako
skupina počas vyučovacej hodiny. Ak to učiteľ dovolí, kvíz môže byť premietaný cez data
projektor a žiaci/študenti budú odpovedať na otázky spolu. Avšak, v tomto prípade nebude
možnosť hrať o vecné ceny, keďže registrovaný do hry bude iba učiteľ. Táto možnosť je
vhodná najmä v tom prípade, ak sa učiteľ rozhodne zakomponovať kvíz ako učebnú
pomôcku a chce žiakom/študentom pripraviť interaktívnu hodinu. Pri hraní v triedach
odporúčame, aby si učiteľ zvolil hrací mód "Cvičebňa," ktorá mu umožní precvičovať si
otázky zo špecifických kategórii a bez časového limitu.

https://kviz.lingvafest.sk/


Aké sú pravidlá hry?

LingvaKvíz bude možné hrať každý deň po dobu jedného mesiaca, pričom kvíz nie je
limitovaný počtom hier ani špecifickým hracím časom v jeden deň. V každej hre
dostane hráč 12 náhodne vybraných otázok a na každú otázku bude mať 15 sekúnd na
odpoveď. Podmienkou úspešnosti hráča v kvíze sú dva faktory - počet správnych
odpovedí a rýchlosť odpovedí. To znamená, že body možno získať za správne odpovede,
ale aj za rýchlosť - všeobecne platí, že čím skôr a bez chyby hráč odpovie, tým viac bodov
získa v hre. Body sa hráčovi zobrazujú priebežne počas celej hry a na konci hry sa mu
zobrazí aj jeho aktuálne miesto, v porovnaní s ostatnými hráčmi.

V rámci kvízu budú k dispozícii dva módy:

Cvičebňa

● Miesto, kde sa možno preskúšať z rôznych tém a zároveň aj získať nové poznatky o
konkrétnych témach. Na začiatku si možno vybrať konkrétnu kategoriu (alebo aj
viaceré, či dokonca všetky) z oblasti, v ktorej má hráč medzery. V cvičebni si takto
hráč môže natrénovať fungovanie kvízu.

● Cvičebňa taktiež ponúka možnosť precvičiť si iba tie otázky, na ktoré hráč odpovedal
v priebehu kvízu nesprávne. Takto sa súťažiaci môže zdokonaľovať a byť lepšie
pripravený na ozajstnú hru a súťaž v hernom móde.

Súťažný kvíz



● súťažný herný mód, kde treba rýchlo a správne zodpovedať 12 otázok. Počas hry sa
na displeji zobrazuje skóre hry. Po skončení hry sa hráčovi zobrazí jeho konečný
počet bodov - skóre. Ak je dostatočne vysoké, tak sa mu zobrazí aj aktuálna výhra -
cena, ktorú týmto počtom bodov dočasne získava. Avšak túto cenu získa iba v
prípade, ak už nikto v kvíze do jeho ukončenia (teda do polnoci dňa 23.10.2021)
nenahrá rovnaký, respektíve vyšší počet bodov. Ak sa tak stane, hráč klesá v
rebríčku a stráca nárok na konkrétnu výhru.

Akým témam sa bude LingvaKvíz venovať tento rok?

Žiaci/študenti si budú môcť preveriť svoje vedomosti v 12 kategóriach, ktoré budú zahŕňať
tieto témy:

● Pôvod slov
● Naša rodná slovenčina
● Slovenská gramatika
● Jazyky EÚ
● Menšinové jazyky
● Dohovoríte sa?
● Písma
● V ktorej krajine sa hovorí...?
● Obrázkové otázky
● Zaujímavosti zo sveta jazykov
● Oficiálne jazyky
● False Friends

Oslovila Vás myšlienka LingvaKvízu?

Ak Vás myšlienka Lingvakvízu zaujala, budeme veľmi radi, ak o ňom poviete svojim učiteľom
a žiakom/študentom. Pevne veríme, že sa ich zapojí čo najviac, aby sa mohli naučiť veľa
zaujímavých poznatkov zo sveta jazykov.

V prípade, že máte ešte akékoľvek otázky, kontaktujte organizátorov na adrese
andrea.zapachova@lingvafest.sk alebo kviz@lingvafest.sk.

S pozdravom

Andrea Zápachová

Project Manager: LingvaKvíz
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