
VYHODNOTENIE 

Mesiac a rok   : november 2014 

Víťaz     : Mária zo Sniny 

Správne odpovede   :  15 

Nesprávne odpovede  :     1 

Cena     :  Nástenný kalendár Domu Matice slovenskej Rožňava 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň 45 

1) Ktorý slovenský futbalista hrajúci za 1. FC Norimberg porazil v súťaži o kráľa strelcov nemeckej 

bundesligy ročníka 2004/2005 Roya Makaaya z Bayernu Mníchov ?  Marek Mintál 

2) Ako sa nazýva časť huby, ktorú zbierame?  Plodnica 

3 ) Aký kvet rozkvital v nasledujúcej piesni?.... rozkvitla, keď som ja k vám chodieval, do okienka, do 

vašeho smutne som pozeral.? Biela ruža 

4) Doplňte príslovie: Lepšie byť malým pánom... ako veľkým sluhom 

 

Týždeň 46 

1. Ako sa volala naša jediná habsburská panovníčka? Mária Terézia   

2) Ako sa volá povesťami opradený najvyšší vrch Štiavnických vrchov? Sitno 

3) Ktorý svätý na bielom koni zvykne prinášať sneh?  Martin 

4) Ktoré tri rasy si to medzi sebou „rozdávali“ v PC hre Starcraft?   Terrani / ľudia/, Protossovia 

a Zergovia 



Týždeň 47 -   

1) Ako sa nazýval najstarší panovnícky rod vládnuci v Uhorsku ?  Arpádovci 

2) V ktorom roku postihla Tatry veterná smršť, ktorá tu spôsobila prírodnú katastrofu?  2004 – 19. 

novembra 

3 ) Z ktorej animovanej rozprávky je známy povzdych: „ Ó, ja nešťastný zemepán!“? Jurošík 

4) Pod akým názvom vystupuje známa letecká akrobatická skupina z aeroklubu Očová, lietajúca na 

bezmotorových lietadlách Blaník?  Očovskí bačovia 

Týždeň 48 –  

1) Ktorý známy slovenský skladateľ, humorista, scenárista pochádza z dediny Hontianske Moravce? 

Dlhé roky sa herecky, hudobne a autorsky podieľal na predstaveniach M. Lasicu a J. Satinského . Jaro 

Filip   

2) Ktorá obec v okrese Levice je známa skalnými obydliami vytesanými do sopečných trufov? Brhlovce 

3) Ako sa volali trpaslíci v tele uja Klobásu z rozprávok herca komika a spisovateľa Jula Satinského?  

Čučoriedky 

4) Dve mince dávajú dohromady tri koruny, aj keď jedna z nich nie je koruna. Aké sú to mince?   

Dvojkoruna a koruna, lebo dvojkoruna nie je koruna 

 

 


