III. kolo – august 2011 – VYHODNOTENIE
Víťazom sa stal :

Peter z Rejdovej

správne odpovede :

16 + 2 prémiové odpovede

nesprávne odpovede :

4

Cena :

kľuč USB 4 GB

Okruh tém

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

4) Rôzne
31. týždeň
1) S ktorou speváčkou naspieval Kuly z Desmodu známy hit Pár dní?
So Zuzanou Smatanovou
2) Z čoho sa vyrábajú krúpy?
Z jačmeňa
3) Ako sa volá komiksový hrdina, ktorý v detstve trpel strachom z netopierov?
Batman
4) Zem sa otáča okolo vlastnej osi. O koľko stupňov sa otočí od 12:00 do polnoci?
O 180 stupňov

32. týždeň

1) Koľko dní vládol náš najkratšie vládnuci panovník Karol Malý? Tolerancia 10 dní.
38 dní, bol zavraždený
2) Ktoré mesto na Slovensku je mestom ocele?
Košice
3) V akej hudobnej skupine začínal svoju kariéru spevák Peter Nagy?

Indigo
4) Ako sa volá skupina hudobných nástrojov, pri ktorých zvuk vzniká rozochvievaním
vzduchového stĺpca?
Dychové nástroje
33. týždeň
1) Ktorého slovenského básnika, autora diela „ Zakliata panna vo Váhu a divný Janko,
volali „ Divný Janko“ ?
Janka Kráľa
2) Aký význam má pre zvieratá schopnosť hýbať ušnicami? Na odstrašenie nepriateľa,
zisťovanie pôvodu zvuku alebo na odhadovanie sily vetra?
Pomáha určiť smer, odkiaľ prichádzajú zvuky.
3) V ktorom slovenskom meste sa odohráva TV seriál Safari?
V Bojniciach
4) Uhádni hádanku: Zavíja, a nie je vlk, lieta a nie je vták.
Vietor
34. týždeň
1) Ktorí dvaja bratia – rodáci so Solúna – zostavili hlaholiku?
Konštantín a Metod
2) Ako sa volá naša najznámejšia, dnes už vyhasnutá sopka, ktorá sa vypína nad mestom
Detva?
Poľana
3) Ako sa volá naša prvá národná opera, ktorú skomponoval Eugen Suchoň podľa novely
Za Vyšným mlynom od Mila Urbana?
Krútňava – premiéra opery sa konala 10. 12. 1949 v SND v Ba.
4) Ako sa volá séria počítačových hier založená na zabíjaní červov?
Worms

35. týždeň
1) V ktorom meste bol popravený Juraj Jánošík?

V Liptovskom Mikuláši v roku 1713
2) Jednotkou pre termodynamickú teplotu v Medzinárodnej sústave jednotiek je stupeň
Celzia, Kelvin, alebo Ampér?
Kelvin
3) Aký tvar má budova Slovenského rozhlasu v Bratislave?
Tvar obrátenej pyramídy.
4) Ako sa volajú olympijské hry telesne postihnutých?
Paralympiáda ( Paralympijské hry)

