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Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň 23.  

1) Ako sa volá predslov k staroslovienskemu prekladu biblie, napísaný Konštantínom Filozofom?    

Proglas 

2) Ktorá naša rieka má najväčší pretok vody ? Dunaj 

3) Doplň pranostiku: Na nový rok o....., na tri krále o krok dále, na Hromnice o den více.  o slepačí krok 

4) Ako sa volá inštrumentálne teleso, zvyčajne s veľkým počtom hudobníkov so sláčikovou, dychovou 

či perkusnou sekciou ?   Orchester 

Týždeň  24.  

1 )Melódiu ktorej slovenskej piesne píska v Jakubiskovom filme Perinbaba na píšťalke Alžbetka, keď 

pasie pávy?  Páslo dievča pávy 

2) V ktorej fáze života prestávajú rásť plazy?  V žiadnej, rastú celý život 

3 ) Ktorá slovenská rocková skupina bola svojho času známa folklórnymi stuhami na gitarách ? 

Tublatanka 



4)  Načo slúži mnemotechnická pomôcka „ Laco doma“ alebo „ Lacná cesta do mlyna“ ? LCDM – na 

zapamätanie číslic 

Týždeň 25.  

1) Ako sa volá riaditeľ Radošinského naivného divadla, jeho dlhoročný umelecký šéf, spisovateľ, 

dramatik, textár a herec v jednej osobe?    Stanislav Štepka 

2) Akú rýchlosť dokáže vyvinúť orol skalný pri strmhlavom lete ? Až 150 km/h 

3) Ako sa volá zlý čarodejník, ktorý si neustále robil chuť na Šmolkov?  Gargamel 

4) Ako sa volá predmet, o ktorom sa verí, že nositeľa ochráni svojou magickou silou pred chorobami, 

nešťastím alebo zlými magickými silami ?   Amulet 

Týždeň  26  

1 )V ktorom slovenskom meste bol v dňoch 6. až 7. júla 1861 prijatý dokument Memorandum 

slovenského národa?  V Turčianskom Svätom Martine - Martin 

2) Na sútoku ktorých dvoch riek leží Komárno?  Dunaj a Váh 

3 ) Z akého materiálu vytváral sochy Majster Pavol z Levoče, tvorca najvyššieho oltára na svete ? Z 

dreva 

4)  Môj strýko včera oslávil abrahámoviny, Koľké narodeniny oslavoval ? 50te 

 


