
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : september 2015 

Víťaz     : Juraj – Liptovský Mikuláš 

Správne odpovede   :  15 

Nesprávne odpovede  :    1 

Cena     :  pohár – Matica slovenská 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň  36.  

1 )Ktorého slovenského tenistu a zlatého medailistu z o OH 1988 v Soule prezývali Veľká mačka?  

Miroslava Mečířa 

2) Ako nazývame neživé prírodniny tvorené jednou chemickou zlučeninou ?  Nerasty 

3 ) V ktorej básnickej skladbe ospevuje Ján Smrek ženu, lásku a život?  Básnik a žena 

4)  Doplňte príslovie : Nemému dieťaťu.. ani vlastná matka nerozumie 

 

Týždeň 37  

1) V akej adrenalínovej športovej disciplíne získali svoje úspechy horskí cyklisti Filip Polc a Katarína 

Šišková ?   Downhilll ( zjazd) – kráľovská disciplína v horskej cyklistike  

2) Akú farbu majú kvety lipy?   Žltú 

3) Po skončení akej činnosti sa v minulosti konala ľudová slávnosť známa ako dožinky ?  Po skončení 

žatvy 

4) Poskladaj zo všetkých písmen v prešmyčke zviera: PEDROĽVÝK ?  Drop veľký 



 

 

Týždeň  38 

1 )Ako sa volali dvaja slovenskí Židia, ktorí po úteku s Osvienčimu v roku 1944 priniesli na Slovensko 

dôkazy o masových vraždách v koncentračných táboroch?  Alfréd Wetzler a Rudof Vrba 

2) V názve ktorej obce s termálnym kúpaliskom na Žitnom ostrove a neďaleko mesta Dunajská Streda 

je ukrytý názov listnatého stromu ?  Topoľníky 

3 ) Z čoho veští Óm v knihe Artemis Fowl od írskeho spisovateľa Eoina Coifera?  Z pľuvancov – Óm je 

škriatok, čistič pľuvadiel elfského kráľa Lopúcha 

4)  Rodičia majú dve dcéry. Každá má troch bratov. Koľko detí majú rodičia? päť  

 

Týždeň 39 -  

1) Ako sa volal slávny Bratislavčan, slovenský Robinson, ktorý bol údajne otrokom, stroskotancom na 

pustom ostrove i vysokým úradníkom anglického kráľa?   Karol Jetting – po záchrane z pustého 

ostrova sa vrátil do rodnej Bratislavy, kde v roku 1790 zomrel 

2) Ktorý ročník strednej školy navštevuje septimán?   Tretí 

3) Ako sa volá známe lyžiarske stredisko ležiace v Slovenskom Rudohorí neďaleko mesta Krompachy ?  

Plejsy 

4) Ak niekto robí niečo zbytočné, povieme, že hádže...   hrach na stenu 

 

  


