
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : december 2014 

Víťaz     : Bohuslav - Poproč 

Správne odpovede   :  19 

Nesprávne odpovede  :    1 

Cena     :  kancelárska sada 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň 49  

1) Z ktorého štátu pochádzal panovnícky rod Jagelovcov, ktorý vládol v Uhorsku na začiatku 16. 

storočia?  Z Poľska 

2) V ktorom východoslovenskom meste sa nachádza múzeum zakladateľa pop artu Andyho Warhola?  

V Medzilaborciach 

3 ) Kto je podpredsedom Matice slovenskej Srbska pre región Banát ?.  Pavel Baláž 

4) Doplňte porekadlo: Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme...  ...preto aby sme žili 

 

Týždeň 50  

1) Ako sa volá jeden z najznámejších slovenských zberateľov slovenských ľudových rozprávok? Pavol 

Dobšinský 

2) Ktoré rastliny s vysokým obsahom kremíka sa v minulosti bežne používali na umývanie riadu? 

Prasličky 

3) Doplň názov prvej knihy Kroník Narnie C. S. Lewisa – Lev...a ....?  Šatník a čarodejnica 

4) Tehla váži kilo a pol tehly. Koľko váži jedna tehla ?   Dva kilogramy 



Týždeň  51 

1) Ako sa volali dve detské relácie, ktoré uvádzali v televízii herci divadla GunaGu Igor Adamec 

a Martin Vanek?  Kakao / Bábovka a kakao/ 

2) Lykovec muránsky, vzácny druh vyskytujúci sa iba na Muránskej planine. Je to rastlina, škodlivý 

hmyz alebo motýľ?  Rastlina 

3 ) Odkiaľ sa vzali spievanky podľa známej ľudovej piesne Spievanky, spievanky?  Našli ich mládenci a 

dievčence 

4) Uhádni hádanku: Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša. Čo je to?   

Vajce 

 

Týždeň 52  

1) V akom športe získal Radoslav Židek striebornú medailu na ZOH 2006 v Turíne? Snowbordingu 

2) Na ktorom kontinente trávi zimu väčšina bocianov žijúcich v lete na Slovensku? V Afrike 

3) Na ktorom chorvátskom ostrove sa odohráva dej románu Dom v stráni od Martina Kukučína?  Na 

ostrove Brač 

4) Doplňte príslovie: Iný kraj...    ...iný mrav 

 

Týždeň 53 

1) Ktorá slovenská herečka stvárnila postavu čertíka v rozprávke „ Princezná ze mlejna“? Yvetta 

Blanarovičová 

2) Ktorý z našich živočíchov má názov rovnaký ako časť zeme v trojpoľnom systéme, ktorá sa 

nevyužíva na pestovanie rastlín, ale iba na pašu? Úhor 

3) Keď ťa v Poľsku pošlú na záchod, kam máš v skutočnosti ísť? Na západ 

4) Martin má narodeniny vo štvrtok. Michal má narodeniny o 53 dní neskôr. Ktorý deň v týždni to 

bude?  Pondelok  

 

 


