
Nimi:______________________________ 
Sähköposti:_________________________________________ 
 
Euroopan kielten päivän rastivisan kysymykset 
 
Puola: 
 
Kuinka moni ihminen puhuu puolaa äidinkielenään? (40-50 miljoonaa) 
Mihin kielihaaraan puola kuuluu? (länsislaavilaisiin kieliin) 
Mitkä latinalaiset kirjaimet eivät kuulu puolan aakkosiin? (Q, V, X) 
Kuinka monta sukua puolan kielessä on? (5) 
 
Suomi: 
 
Kuka on suomen kirjakielen isä? Ja vastauksena siihen on Mikael Agricola. 
 
Saksa 
 
Mikä seuraavista ruokalajeista on saanut Berliinissä oman museonsa? 
A) pretzel-rinkeli 
B) schnitzel-leike 
C) currywurst-makkara 
(Vastaus: C) 
 
Ranska: Mikä on suomenkielinen vastine ranskalaiselle sananlaskulle  "Quand les poules auront des dents."? 
 
Oikea vastaus: Suora käännös: "Kun kanoilla on hampaat." 
   Vastaava Suomessa: "Kun lehmät lentävät." 
 
Italia: Italialla on maailman eniten UNESCOn kohteita maailmanperintöluettelossa. Kuinka monta? 
 
Oikea vastaus 40 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Espanja: Minkä espanjankielisen maan lippu tämä on?  
a) Espanja 
b) Dominikaaninen tasavalta 
c) Ecuador 
d) Venezuela 
 
Oikea vastaus b) Dominikaaninen tasavalta 
 
Millä eläimen nimellä avantouimareita kutsutaan venäjäksi? 
Vastaus: Mursu (venäjäksi морж) 
 
Kysymys 1 
Kuinka moni maailman 25:stä esitetyimmästä oopperasta viimeisen viiden vuoden aikana on italian kielellä? 

a) Kaikki 

b) 8 

c) 18 

Kysymys 2  
Mikä on Aikuinen nainen -laulun nimi italiaksi? 

a) Donna matura 

b) Maledetta primavera 

c) Tintarella di luna 

Slovakki 
”Mikä ero on slovakin ja sloveenin välissä? Osaatko sanoa muutaman asian, jotka liittyvät slovakkiin (kieleen, maahan, maan asukkaisiin, paikkoihin, jne.) ja 
sloveeniin?” 

 
Ruotsi 

 



Mitkä ovat Peppi Pitkätossun eläinten nimet suomeksi ja ruotsiksi? 
 
Tanska 
 
Onko Kööpenhaminan ’Strøget’ on maailman a) vanhin vai b) pisin kävelykatu? (avattu 1962, 1100 m). (vastaus: ei vanhin, vaan pisin) 
 
Englanti 
 
Monessako valtiossa englanti on virallinen kieli?  
 
Suomalainen viittomakieli 
 
Mikä kysymys muodostuu viivoille? Ja mikä on vastaus siihen? 
P a  l  j  o n k o  v i   i  t  t o m a k i  e  l  i  ä o n m a a  I l m a s  s a? 
Vastaus: Satoja  
 
Norja  
 
Murtomaahiihdon lisäksi eräs toinen talviurheilulaji on kansallisurheilun asemassa Norjassa, mikä urheilulaji on kyseessä? 
Mäkihyppy 


