SLOVENČINA

Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský Stát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km2 a žije tu približne
5,43 milióna obyvateľov. Hraničí s Českom (251,8 km), Rakúskom (107,1 km), Poľskom(541.1 km), Ukrajinou (97,8 km)
a Maďarskom (654,8 km)^. Hlavným a najľudnatejším mestom je Bratislava. Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného
Slovenska bola Samova ríža (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským
kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 1 I. storočia sa územie Slovenska postupne
začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od
roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko
slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas prvej Slovenskej republikv). I. januára 1993 vznikla
rozdelením tohto Štátneho útvaru samostatná Slovenská republika. Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym
jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského
priestoru. Od 1. januára 2009je 16. členom Európskej menovej únie - Eurozónv a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré
vystriedalo slovenskú korunu.

ČEŠTINA

Česko, oficiálnč Česká republika, je stát ve střední Evropě.[9J[pozn. 4] Vznikl I, ledna 1969 jako formálně svrchovaný
národní stát pod názvem Česká socialistická republika v rámci federalizace Československa, od 6. března 1990 nese název
Česká republika, 1. ledna 1993 se v souvislosti se zánikem Československa stal subjektem mezinárodního práva a od téhož
data je účinná ústava, podle které je Česká republika parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem[l3]
a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnuti. Hlavou státu je prezident republiky,
vrcholným a jediným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament České republiky. Česko je vyspělá země s tržním
hospodářstvím, která dle ekonomických, sociálních a politických indikátorů, jako HDP na obyvatele, indexu lidského rozvoje,
indexu svobody tisku, indexu svobody internetu od cenzury, patří k vysoce hodnoceným státům světa. Ekonomicky patři dle
Světové banky do skupiny 31 nejbohatších států světa s nejvyŠŠími finančními příjmy. Naopak velmi nízko se v porovnáních s
jinými umísťuje v podílu obyvatel žijících pod prahem chudoby. Vykazuje též poměrně nízkou nerovnost mezi nejbohatšími a
nejchudšími, a relativně vyvážené přerozdělováni bohatství napříč většinou obyvatel.[14] Míra nezaměstnanosti je
dlouhodobě nízká a pod průměrem vyspělých zemí. V indexu ekologické stopy je oproti jiným vyspělým zemím nižší
ekologický dlužník.

NEMČINA

Die etymologischen Vorformen von „r/ewAyc/?" bedeuteten ursprunglich „zum Volk gehôrig", vvobei das Adjektiv zunächst die Dialekte
des kontinental-westgermanischenDialektkontinuums bezeichnete."51 Die Bezeichnung Deutschland wird seit dem 15. Jahrhundert
verwendet, ist in einzelnen Schriftstuckcn aber schon fruher bezeugt."61 Davor sind nur Wortfúgungcn desAttributs deutsch mit Land
belegt, beispielsweise in der unbestimmten Singularfonn ein deutsches Land oder der bestimmten Pluralfonn dle deutschen Länder, nicht
aber in der bestimmten Singularfonn das deutsche Land. Gemeint waren vielmehr Länder mit einer Fúhrungsschicht, die sich auf den
politischen Herrschaftsanspruch bezog, der durch das (Ost- frankische, später Heilige Rómische Reich, als begriindet angesehen worden
war. In eincm Buch von 1487 ist u. a. von „in teutsehen landen lassen machen"zu lesen,"'1

NÓRŠTINA

Fransk Polynesia er et selvstyrt omráde i Polynesia i det sentrale, sorlige Stillehavet. Det tilhorer Franklike, har status som oversjoisk samťunn
med indre selvstyre og har siden 2004 blitt betegnet som et oversjoisk land (pays d'outre-mer). FN regner Fransk Polynesia som ct ikkeselvstyrt omráde. Folketellingen i 2012 viste et innbyggertall pá 268 270.
Fransk Polynesia bestár av fem oygrupper med til sammen 121 oyer, derav 76 bebodde. Noen av oyene er av vulkansk opprinnelse og
har hoye ijell. Andre er lave atoller. Storste og mest folkerike oy er Tahiti, der ogsá hovedstaden Papeete ligger.

0yene i Fransk Polynesia ble befolket fra omrádet ved Samoa av folk som talte polynesiske spräk. Fra slutten av 1700-tallet ble oyene hyppig
oppsokt av europeere. Misjonaerer begynte á omvende befolkningen tii kristendommen. Europeiske stormakter konkunerte om innflytelse. For
ä forhindre britisk dominans, erklčerte Frankrike Tahiti som protektorát i 1842.1 1880 ble 0yene annektcrt av Frankrike og gjort til koloni. I
1946 ble oyene et oversjoisk territorium. Gradvis har landet fatt storre selvráderett over egne anliggender. Selvstyre ble inn fort i 1984. Les

MAĎARČINA

A Beyond, Good & Evil akció-kalandjáték, melynek fejlesztôje és kiadója egyaránt a Ubisoft. 2003 vége felé jelent meqPlavStation 2.
Microsoft Windows. Xbox és GameCube platformokra. A játék fószereplôje Jade. egy oknyomozó újságíró, aki jártas a
harcmíívészetek terén (dzsódó/dzsódzsucu), és egyíltt dolgozik a kibontakozó ellenállással, hogy leleplezze az egész bolygón átivelô
ósszeeskuvést. A harc és a logikai feladványok megoldása mellett a fényképezés is fontos szerephez jut. A leleplezô fényképeken
kiviil a bolygó állat- és nôvényvilágáról is érdemes fotót készíteni, amiért cserébe pénz, gyóngyôk és fejlesztések jámak, valamint
további információkat kaphat általa egy megvizsgált dolgokról.

FRANCÚŠTINA

La McLaren M2B est la premiére monoplace de Fonnule 1 de ľécurie bntanmque McLaren Racing, engagée dans le cadre deschampionnats du
monde de Fonnule 1 1966. 1967 et 1968. Congue par ľingénieur bntanmque Robin Herd, directeur technique de ľécurie, la M2B est dérivée de la
McLaren M2A, un prototype fabriqué en mallite en 1965. La monoplace est pilotée par le Néo-Zélandais Bruce McLaren, fondateur de ľéquipe
et ancien pilote de Cooper Car Company ; son compatriote Chris Amon. pilote de ľécurie en CanAm devait également en prendre le volant mais
n'est fmalement jamais engagé en raison de problěmes de moteur. La M2B est équipée ďun moteur V8Ford. remplacé temporairement par un
moteur Scuderia Sercnissima en cours de saison.

RUŠTINA

HoraHH Jlio^BHr FeHPHX IOJIHA LUjimviaH (HCM. Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann] 6 aiiBapa 1822. HOHOVKOB.
MeKjien6vpr-LLlBepHU — 26 iieKaópa 1890. Heanojib) — neMCUKUM npeanpHHMMarejib H apxeojior-caMoyiKa, OAHH H3 ocuoRaTeJiCM
nojieBoři apxeojioniH. HpocjiaBHjica nHOHepHWMH naxoiXKaMii B Manofl A3HH. na Mečte anTH-mofi (roMepOBCKOH) TPOH. a raioKe
Harie;iorionHCcc — B MMKenax. THPHHÔC H ÔCOTHMCKOM OpxoMene. nepBOOTKpbiBarejib MHKCUCKOH KVJibTvpbi.

C 1868 roaa AB.iajica jCHcrBH icjibHUM HJICHOM (LIPAHIIY3CKOH AccouHanHH noompennH HsyneHHa fpeuHH, ac 1881 i'oaa COCTOSJI
noHéTHbiM HJICHOM Bep;iHiicKoro oôuuecxBa 3TH0Ji0rHH H .apcBHcfi HcropHH H jKHCTBHTejibHbiM HJICHOM OĎiueciBa juoÔHTejieň
ecTecTB03HaHHa. aHTPonojiorHH H 3Tnorpa4)HN (MocKBa). Bjiaaeji He Menee new 1 5-K) a3biKaMH, BKJuonaa ccHOBHbie eBponeííCKHe,
pyCCKHH, apaÓCKHH, T\ peUKHň, liepCHJCKHii, JipCBHCľpe'ieCKHH H JiaTHHCKHM, flHeBHHKH Bcer,ia BCJL na a3bIKe cxpanbl, B KOXOpOH B aailHblH
MOMCHT HaxojiHJica. UIjiHMaH onyÔJíHKOBaji HecKOJibKO KHHr, nocBaméHHbix nyremecTBHaM h apxeojioraH, B 1869 ro^y no coBOKynnocTH
xpyaoB nojiyMHJi cxeneHb aoKropa éHjiococbHH B PQCTOKCKOM ynnsepcHTere.

ANGLIČTINA

Castlevania; Aria of Sonow is a 2003 side scrolling and platforming video game developed and published by Kónami for the Game Boy
Advance. In the game, it is the year 2035 and Dracula has been sealed in his castle since being defeated in 1999,
Soma Cruz, a teenager with occult power, has been told that Dracula's reincarnation will acquire his powers, and Cruz battles dark figures in the
castle who also wish to inherit these powers. The game incoiporates the combination of elements from platform games and role-playing video
games that were initially utilized in an earlier Castlevania game Symphony of the Night. Aria of Sonow introduces several new features to the
series, such as the "Tactical Soul" system and a futuristic storyline, a contrast to the medieval setting of many other Castlevaniagames. The game
sold poorly in Japan but was commercially successful in the United States. It was praised by several video game publications, with many
considering it one of the best games in the series since Symphony of the Night. A sequel was released in Japan in 2005. (Full article...)

