
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : august 2014 

Víťaz     : Ondrej z Fiľakova 

Správne odpovede   :  20 

Nesprávne odpovede  :    0 

Cena     :  2 x vstupenka 09.08.2014 Vlachovo - Lúčnica 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň 27  

 Ktorá z herečiek hrajúcich v Ordinácií v Ružovej záhrade tancovala v súťaži Let´s dance? 
Zuzana Fialová 

 Čo označuje slovo pýr? Burinu/ Rastlinu 
 Vymenujte aspoň dvoch organizátorov spomienkovej slávnosti z príležitosti príchodu Cyrila 

a Metoda – Rožňava 06.07.2014 Dom Matice slovenskej Rožňava, Mesto Rožňava, OMM 
Rožňava, Rímsko-katolícka cirkev farnosť Rožňava, EVAV Rožňava 

 Doplňte citát Ľudovita Štúra: „ Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom a lipa kvitne.... až 
dub už dávno odkvitol 

 
Týždeň 28 

 

1) Ako sa nazýval súpis majetku a povinností poddaných ?  Urbár 
2) Ako sa nazýva kaštieľ neďaleko Rožňavy, v ktorom sa dá vidieť múmia? Kaštieľ Betliar 
3) Ktoré tri veci žiadala v rozprávke o Dvanástich mesiačikoch od Marušky jej sestra, aby jej ich 

priniesla uprostred zimy?   Fialky, jahody a jablká 
4) Ako sa volal pes manželov Mojsejovcov?  Kusaj 

 

Týždeň 29  

 



 V akom príbuzenskom vzťahu sú Zuzana Krónerová a Ján Króner ml.? Sesternica a bratranec 
 Ktorá kosť je jedinou pohyblivou kosťou lebky? Sánka 
 Na čo slúžili chrliče v podobe netvorov a príšer na gotických katedrálach? Na odvod dažďovej 

vody zo striech - odkvapy 
 Poskladaj zo všetkých písmen v prešmyčke zviera: SRSTI  RODOVY Rys ostrovid 

 
 
Týždeň 30  

5) Čo označuje skratka SNP ? Slovenské národne povstanie 
6) Ako sa nazýva kúpeľné mestečko neďaleko Trenčína, do ktorého vedie električková trať? 

Trenčianske Teplice 
7) Ktorej karte sa vraví túz ?  Esu 
8) O koľko centimetrov prevyšuje hokejista Zdeno Chára dva metre?  O 5 cm 

 

 

 

Týždeň 31  

 Ktorý slovenský hokejista dosiahol prvý hetrik v histórií klubu Minnesoty Wild? Marián 
Gáborík 

 Ktorá jarná lesná liečivá rastlina je jedovatá a má nadherné voňajúce biele zvončeky? 
Konvalinka voňavá 

 V ktorom zo svojich diel opísal J. C. Hronský „ človeka milión“? Jozef Mak 
 Doplňte príslovie: Kto nemá v hlave, má....  v nohách 

 

 


