
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : júl 

Víťaz     : Lucia - Kuzmice 

Správne odpovede   :  18 

Nesprávne odpovede  :    2 

Cena     :  pohár s vypáleným znakom Matice slovenskej 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň 27  

1) Kto stál v stredoveku na čele dediny?   Richtár 

2) Obyvateľov ktorého svetadielu označujeme ako našich protinožcov ? Obyvatelia Austrálie 

3) V ktorom animovanom filme vystupuje postava Pištu Hufnágela?  Miazgovci 

4) Kto má v našej armáde vyššiu vojenskú hodnosť ? Major alebo podplukovník?  Podplukovník 

Týždeň  28.  

1 )Ktorý náš športovec získal už ako sedemnásťročný olympijské zlato na OH 1996 v Atlante?  Michal 

Martikán 

2) Kde sa nachádza najmenšia kosť  ľudského tela?  V uchu - strmienok 

3 ) Čo si zabudol na stole Jánošík v tejto ľudovej piesni? „ Bol by ten Jánošík, bol by ten bojoval, keby 

nebol........ na stole zanechal .“  svoj opaštok 

4)  Doplňte pranostiku: Lucia noci upíja, ale.... dňa nepridá 

 

Týždeň 29. , 



1) Ako sa volal lekár slovenského pôvodu, v 17. storočí rektor Karlovej univerzity v Prahe, ktorý 

uskutočnil prvú verejnú pitvu?   Ján Jessenius 

2) Ako sa nazývajú piesočné presypy známe z púšte, ktoré môžeme u nás pozorovať na Záhorskej 

nížine? Duny 

3) V ktorom meste sa nachádza Divadlo A. Bagara?  V Nitre 

4) Maximálne koľko postáv ste mohli ovládať v hre Commandos: Behind enemy lines? Šesť, osem 

alebo desať? Šesť  

 

Týždeň  30.  

1 )Ktorý slovenský humorista, scenárista a herec  vo svojich reláciách písal listy premiérovi?  Rasťo 

Piško 

2) Ako sa dajú určiť svetové strany podľa stavby mraveniska ?  Na sever je skosené, smerom na juh 

klesá pozvoľna 

3 ) Aká prezývka hnevá šiestačku Majku v knihe Márie Ďuríčkovej ?  Tárajka 

4)  Koľko je teraz hodín, ak čas, ktorý uplynul od poludnia, tvorí tretinu času, ktorý uplynie do polnoci? 

Teraz je 15,00 hod 

 

Týždeň 31 

1) Ktorej našej tenistke sa podarilo vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje v súťaži zmiešaných 

párov?   Daniele Hantuchovej 

2) Je táto veta pravdivá? Líška pri love dokáže predstierať vlastnú smrť, aby k sebe prilákala korisť.   

Áno skutočne je to jedna z techník lovu líšky  

3) Kto hral v horiacej hore v piesni skupiny IMT Smile?  Kapela – ide o pieseň s rovnomerným názvom 

4) Doplňte príslovie: Brada nerobí... mudrca 

 

 

 


