II. kolo – júl 2011 – VYHODNOTENIE
Víťazom sa stal :

Pavol zo Stropkova

správne odpovede – 19
nesprávne odpovede - 1
Cena : USB kľúč 2 GB

Okruh otázok:
1) Ľudia a spoločnosť
2) Príroda a geografia
3) Kultúra
4) Rôzne

Otázky a správne odpovede :
27. týždeň
1) Ktorý uhorský panovník vydal v roku 1222 listinu Zlatá bula, ktorá výraznou mierou

obmedzila kráľovskú moc?
Ondrej II.
2) Ktorý drahý kameň sa ťaží v lokalite Dubník v Slánskych vrchoch? Smaragd, opál

alebo topás?
Opál – v dubníckych baniach sa ťaží uź niekoľko storočí.
3) Ako sa volal slovanský boh hromu? Perún, Zeus alebo Svarog?

Perún
4) Čo znamená termín „real – time strategy“ ?

Označuje počítačove hry – stratégie, ktoré sa odohrávajú v reálnom hracom čase.

28. týždeň
1) Ktorý český spisovateľ je autorom rozprávok o psíčkovi a mačičke?

Jozef Čapek

2) Ako sa nazýva súkvetie púpavy? Rovnaké slovo označuje iný termín pre dres,

rovnošatu alebo športový odev.
Úbor
3) Ako sa v slovanskej mytológií vraví bytosti, ktorá sa zjavuje na poludnie a škodí

človeku?
Poludnica
4) Kto sa stal víťazom 2. Série reality show VyVolení?

Erik Hilár Lakatošovie

29. týžden
1) Ktorý slovenský herec stvárnil hlavnú postavu vo filme Pacho, hybský zbojník?

Jozef Kroner
2) Melanín je pigment, ktorý dodáva farbu koži, vlasom alebo očiam?

Vlasom
3) Z akej planéty pochádzala Majka, hlavná postava televízneho seriálu Spadla z oblakov

nakrúteného v rokoch 1978 – 1980?
Z Gurunu
4) Pri stole sedí šesť ľudí. Každý si štrngne s každým. Koľkokrát si štrngnú?

Paťnásťkrát

30. týždeň
1) Ktoré typické zviera s chobotom a klami lovili u nás pravekí lovci?

Mamuta
2) Aké sfarbenie ma kôň plavák – žltý s čiernou hrivou, čierny so žltou hrivou, alebo

čierny s čiernou hrivou?
Žltý s čiernou hrivou
3) Pri ktorom slovenskom hrade sa nachádza secesné mauzóleum rodiny Andrášiovcov
zo začiatku 20. Storočia ?
Krásna Hôrka

4) Hráč s figúrkami akej farby začína hrať šachovú hru ?
Hráč s bielymi figúrkami

30. týždeň – 048

1) Ľudia a spoločnosť
2) Príroda a geografia
3) Kultúra
4) Rôzne

1) Ktoré typické zviera s chobotom a klami lovili u nás pravekí lovci? Mamuta
2) Aké sfarbenie ma kôň plavák – žltý s čiernou hrivou, čierny so žltou hrivou, alebo čierny
s čiernou hrivou? Žltý s čiernou hrivou
3)Pri ktorom slovenskom hrade sa nachádza secesné mauzóleum rodiny Andrášiovcov zo
začiatku 20. Storočia ? Krásna Hôrka
4) Hráč s figúrkami akej farby začína hrať šachovú hru ? Hráč s bielymi figúrkami

