
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : október 2014 

Víťaz     : Mária - Štrba 

Správne odpovede   :  19 

Nesprávne odpovede  :    1 

Cena     :  Nástenný kalendár na rok 2015 – DMS Rožňava 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň 40. – 

1) Ktorý spevák sa sťažuje , že má stále prievan v peňaženke? Paľo Habera 

2) Ako sa nazývajú larvy obojživelníkov? Žubrienky 

3)  Čo znamená skratka E.T., ktorou je označovaný asi najznámejší mimozemšťan filmového plátna? 

Extra terrestrial – doslova mimozemský 

4) Čo znamená slovo Bailando? Tanec, tancovanie 

Týždeň 41.  

1) Ktoré mesto na Slovensku má u nás najstaršie mestské výsady?  Trnava - 1238 

2) Kde na severnom Slovensku je zrekonštruovaná keltská osada a svätyňa?  Lokalita Havránok 

3 ) Koľko dní trvá pôst pred Veľkou nocou? 40 dní 

4Ako sa volá nemecký fyzik, ktorý vytvoril a zaznamenal elektromagnetické vlnenie, ktoré je dnes 

známe ako „lúče X“ alebo röntgenové žiarenie? Vilhelm Conrad Röntgen 

Týždeň 42 



1) Ako sa volá známy etnograf z Krivian, ktorý desaťročia zapisuje a zbiera ľudové piesne, príhody, 

predmety a rozprávky v šarištine, dokumentujúce život ľudí na východnom Slovensku? Ján Lazorík 

2) Ktorá slovenská rieka, pritekajúca z Ukrajiny, má najkratší názov? Uh – po ukrajinsky Uź 

3)  Doplň text slovenskej ľudovej piesne: Močila konope, močila.... žaba jej do čižmy skočila 

4) Z ktorých športových disciplín sa skladá triatlon? Beh, plávanie a cyklistika 

Týždeň 43.  

1) V ktorom folklórnom súbore tancovala Silvia Lakatošová ?  Lúčnica 

2) Kde sa narodil Ladislav Bohuslav Bartolomeides ?   16.november 1754  Klenovec 

3 ) Ako sa volá prvá časť trilógie Ursuly K. LeGuin, ktorej pokračovaniami sú Hrobky Atuanu 

a Najvzdialenejšie pobrežie? Čarodej Zememorí 

4) Prvoky v miske sa delia na dva každú minútu, každý má rovnaký objem ako ten pôvodný. Miska bola 

plná o 12,00. Kedy bola spolovice plná? 11,59 keďže o 12,00 sa zvojnásobil počet prvkov 

Týždeň 44. 

1Čo bolo typickým zamestnaním obyvateľov Banskej Bystrice, či Kremnice? Baníctvo – ťažba zlata, 

striebra, mede 

2) Aká nerastná surovina sa ťaží v okolí Handlovej, Novák a Prievidze? Hnedé uhlie 

3)  Ako sa volá rozprávkový lietajúci pes z nemeckého filmu Nekonečný príbeh z roku 1984?  Falco 

4) Preložte z latinčiny základnú tézu Descartovej filozofie: Cogito, ergo sum.  Myslím, teda som. 

 

 

 


