
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : marec 2015 

Víťaz     : Radoslav - Detva 

Správne odpovede   :  12 

Nesprávne odpovede  :    4 

Cena     :  kalendár – 200 výročie Ľ.Štúra 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň  10 

1 ) Ako  sa volá víťaz ankety OTO 2007 v kategórií herec, známy z televízneho seriálov Ordinácia 

v Ružovej záhrade a Chlapi neplačú ?  Tomáš Maštalír 

2) Čo spraví úder blesku s vodou v strome, že to často spôsobí až rozčesnutie stromu?  Voda zovrie – 

zmení sa na paru, tá strom roztrhne 

3 ) Ktorý slovenský spisovateľ z obdobia realizmu sa najdlhšie zdržiaval mimo územia Slovenska 

a dokonca aj mimo Európy ? Martin Kukučín – Chorvátsko a Južná Amerika 

4)  Koľko hráčov hokeja je bežne pri vyrovnanom pomere síl na ľadovej ploche počas hry? 12 

Týždeň 11  

1) V ktorom slovenskom meste bolo sídlo kniežaťa Pribinu?    Nitra 

2) Ako sa ľudovo nazýva ozubnicová železnica spájajúca Štrbu a Štrbské Pleso ? Zubačka 

3) Ako sa volajú vysoké štíhle veže pri moslimských mešitách?  Minarety 

4) Ako sa volá odbor fyziky zaoberajúci sa svetlom a jeho vlastnosťami?   Optika 

Týždeň  12 



1 ) Ktorý katolícky kňaz na konci 18. storočia ako prvý uzákonil spisovnú slovenčinu ?  Anton Bernolák 

2) Kde na Slovensku sa vyrába hliník?  V Žiari nad Hronom 

3 ) Vytvor nominatív jednotného čísla od zámena  „mne“ . Ja 

4)  Ako sa volá absolvent bývalého Vyššieho leteckého učilišťa v Košiciach, ktorý sa stal prvým 

a jediným kozmonautom v bývalej ČSSR? Vladimír Remek 

Týždeň 13 

1) Ako sa v Uhorsku nazýval najvyšší úradník, zástupca kráľa?    Palatín 

2) Ktorá je naša najúrodnejšia poľnohospodárska pôda ? Černozem 

3) Ako sa nazýva ľudový samoznejúci kovový hudobný nástroj, pri ktorom si hráč priloží rám k perám, 

oprie ho o zuby a brnká ukazovákom na jeho jazýček?  Drumbľa 

4) Vyberte z týchto ľudí toho, kto nebol operný skladateľ: Puccini, Verdi, Da Vinci, Mozart?   Da vinci 

 

  

 

 


