
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : august 2015 

Víťaz     : Marek - Detva 

Správne odpovede   :  15 

Nesprávne odpovede  :     1 

Cena     :  pohár Matice slovenskej 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň  32  

1 )Ktorí dvaja slovenskí herci sú autormi divadelnej hry Soirée z roku 1968?  Milan Lasica a Július 

Satinský 

2) Pôvabnica, tanečnica, čírovnica sú druhy jedlých húb, jednobunkových organizmov, jarných rastlín 

alebo pavúkov ?  Sú to jedlé huby 

3 ) Ako sa volal čarodejník zo ságy Pána prsteňov, ktorý sa obrátil k zlu ?  Saruman 

4)  V ZOO majú 10 žltých, 8 červených a 11 modrých papagájov. Najmenej koľko papagájov musia 

potme chytiť aby mali istotu, že ich chytili aspoň dva červene?  23 papagájov 

 

Týždeň 33 

1) Ktorý slovenský básnik z 1. polovice 19. storočia písal eposy podľa antických vzorov zo slávnej 

minulosti  Slovanov, napr. z obdobia Veľkej Moravy?   Ján Hollý 

2) Ktorý z našich živočíchov má najviac nôh?   Mnohonôžka – vyše 100 nôh  

3) Ktorá ženská spisovateľka napísala knihu o svojich dvoch deťoch a ich predčasnej smrti?  Elena 

Maróthy Šoltésová – Moje deti 



4) Aké povolanie sa skrýva za skratkou MVDr. ?  Zverolekár – doktor veterinárneho lekárstva 

Týždeň  34  

1 )Ktorý herec vytvoril spolu so Stanom Dančiakom ústrednú dvojicu v slovenskom seriáli televíznych 

grotesiek Bud Bindi?  Miroslav Noga 

2) Čo je letáčik vo včelárstve ?  Vchod do úľa 

3 ) Doplň text piesne od I.M.T. Smile Kým stúpa dym. Rozdiel je, keď letí skala z tvojich rúk a ty zo 

skaly, iné je rozdeliť jeden ľudský pár a štyri dvoma, iné je byť odetý v koží somára, a ine....  byť somár 

4)  Keď vlejem pohár vody do dutej kocky, bude plná. Koľko pohárov by sa vmestilo do kocky, ktorá by 

mala hranu dvakrát dlhšiu?  8 pohárov 

 

Týždeň 35  

1) Ako sa volá slovenská herečka a recitátorka známa z televíznych inscenácií aj z divadla, ktorá bola 

v roku 2006 uvedená do Siene slávy a za svoje celoživotné dielo získala v roku 2007 Cenu Jozefa 

Kronera ?   Mária Kralovičová 

2) Na ktorom zo stromov si u nás najčastejšie stavia hniezdo Orol skalný?   Na jedli, druhý je smrek 

3) Čím sa zaoberá jazykovedný odbor etymológia ?  Skúma pôvod slov, teda z ktorého jazyka 

pochádzajú  

4) Môže mať podávajúci v tenise jednu alebo viac nôh vo vzduchu ?  Nie nemôže 

 

 

 


