
VYHODNOTENIE 

Mesiac   :  február 2015 

Víťaz     :  Pavol – Spišská Nová Ves 

Správne odpovede   :   15 

Nesprávne odpovede  :       1 

Cena     :   sada kávových šálok 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň  6 

1) Ktorý slovenský herec a producent je zároveň honorárnym konzulom Seychelskej republiky na 

Slovensku?  Andy Hryc 

2) Ako sa nazýva hviezda najbližšia k Zemi?  Slnko 

3 ) Kto je Robinson z knihy Petra Glocka – Robinson a dedo Milionár ? Pes 

4)  Čo bolo prvé – sliepka alebo vajce ?   Dinosaury už kládli vajcia, ale sliepky v tej dobe ešte neboli 

Týždeň 7 

1) Ako sa v stredoveku nazývali poddaní, trvalo pripútaní k pôde, závislí od svojho pána? Nevoľníci 

2) V ktorom národnom parku sa nachádza Tomášovský výhľad a rokliny Suchá Belá a Veľký sokol ? NP 

Slovenský raj 

3) Akú pieseň spievajú záhradník a princezná kvietku vo filmovej rozprávke Pyšná princezná?  Rozvíjej 

se poupátko 

4) Aký názov má samopal, ktorý je od konca 50. rokov štandardnou zbraňou vojakov československej 

a neskôr slovenskej aj českej armády?   Vzor 58 

 



Týždeň  08 

1Akú medailu získal Peter Sagan v deň svojich 18tich narodenín na MS v cyklokrose juniorov na 

šampionáte v talianskom Trevise v roku 2008?  Striebornú medialu 

2) Ako sa hovorí krave, ktorá ešte nemala teľa?  Jalovica 

3 ) K akému hudobnému štýlu patrí hudba skupiny H16 ? Hip - hop 

4)  Doplňte pranostiku: V januári málo vody – mnoho vína, mnoho vody... ..málo vina 

Týždeň 09 

1) Ktorá populárna slovenská skupina spolupracovala s rómskou speváčkou Věrou Bílou? Jej lídrom je 

Janko Kuric   Vidiek 

2) Od ktorého štátu nás delí rieka Ipel ? Od Maďarska 

3) Doplň text slovenskej ľudovej piesne: Sedemdesiat sukieň mala, a predsa sa nevydala. A ja nemám 

iba, iba jednu, pýtajú ma....  ..až za Viedňu 

4) Ako sa volá lyža, ktorá má vykrojenú strednú časť medzi  špičkou a pätou?   Curvingová lyža – od 

anglického slova curve - krivka 

 

 


