
PRAVDA NEBO NEPRAVDA? družstvo č.

Označte křížkem tvrzení, která nejsou pravdivá.

1. Léčivému nápoji, vzniklém nakládáním smrkových šišek do žitné kořalky, se říkalo smrkovka.
2. Žirafa má příliš krátký krk na to, aby ve stoje dosáhla hlavou na zem.
3. Nejnižší naměřená teplota pozemním měřením na naší planetě má hodnotu -89 stupňů Celsia.

Společnost Sony se původně jmenovala Totsuko, ale jméno bylo změněno kvůli Američanům, kteří
měli s vyslovováním problém.

5. Jazyk plejtváka obrovského váží více než plně naložená Škoda Superb.
6. V systému Windows nelze vytvořit složku s názvem PRN.
7. Natočit film Titanic s Leonardem DiCapriem stálo více, než na kolik vyšla výroba skutečného Titanicu.
8. Váha veškerého hmyzu na zemi je větší, než váha všech ostatních živých tvorů dohromady.
9. Citróny obsahují více cukru než jahody.

10. Nejdelší slovo na světě je Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu.
11. Když je žížala přetržena za tlustým páskem přežije a zbytek doroste.
12. Až do 16. století mívaly hodiny pouze jednu ručičku.

Když ve službě Google obrázky dáte vyhledat číslo 241543903, zobrazí se vám hromada fotek lidí
s hlavou v mrazáku.

14. Ve švédské Eskilstuně je k žebrotě zapotřebí zakoupení licence.
Člověk, který přestane zároveň jíst a spát, zemře dříve na nedostatek spánku než na nedostatek
potravy.

16. Horká voda zmrzne rychleji než studená.
17. Krokodýl nedokáže vystrčit jazyk z tlamy.
18. Pražská čtvrť Hloubětín se až do začátku 20. století jmenovala Hloupětín.
19. Boty na vysokém podpatku byly původně určené mužům.
20. Slimák má čtyři nosy.
21. Celková délka krevních cév v jednom lidském těle je větší než obvod naší planety.
22. Žádný kus papíru nelze složit na polovinu více než 7 krát.
23. Hadi jsou stoprocentní masožravci.
24. Egyptský faraón Ramses II. zplodil více než 100 dětí.
25. V Albánii znamená kývání hlavou "ne" a otáčení hlavou "ano".
26. Teplota krve ryb žijících v Antarktidě může dosáhnout až -2 stupně Celsia.
27. 4 z 5 lidí, kteří se dožijí 100 let, jsou ženy.
28. Hučení, které slyšíme, když dáme mušli k uchu, je zvuk krve proudící v žilách ucha.
29. Králík neumí zvracet.
30. Je nemožné si olíznout svůj vlastní loket.

V podzemí pod pražskou nemocnicí Na Bulovce se nachází protiatomový kryt s nemocničními prostory
pro 1000 lidí.

32. Krávy vyprodukují prděním více než čtvrtinu metanu na světě.
33. Idiot má nižší úroveň inteligence než imbecil.
34. Havajská abeceda má jen 12 písmen.
35. Jediní tvorové, kteří se mohou spálit na sluníčku, jsou člověk a prase.
36. 111111111 na druhou je 12345678987654321.
37. Požár se šíří rychleji do kopce než z kopce.
38. Na severním pólu nejsou žádní tučňáci.
39. Hlavní surovina, která se používá při výrobě zlatých olympijských medailí, je stříbro.
40. Každých 60 vteřin uplyne v Africe jedna minuta.
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