
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : október 2015 

Víťaz     : Lucia - Kuzmice 

Správne odpovede   :  18 

Nesprávne odpovede  :    2 

Cena     :  stolový kalendár na rok 2016 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň  40 

1 )Ako sa volal rakúsky barokový sochár tvoriaci v Bratislave a vo Viedni, autor Súsošia sv. Martina, 

ktoré sa nachádza v Dóme sv. Martina v Bratislave?  Juraj Rafael Donner 

2) Korene ktorej z našich rastlín dosahujú najväčšiu hĺbku ?  Korene Duba 

3 ) S druhmi akej rasy sa vydáva Bilbo za dobrodružstvom v prvej knihe J. R. R. Tolkiena Hobit?  S 

trpaslíkmi 

4)  Koľko päťdesiat centov má sto eúr ? 200 

 

Týždeň 41  

1) Aký vynález najviac preslávil Bratislavčana Wolfganga Kempelena – konštruktéra a vynálezcu?   

Šachový automat 

2) V ktorej obci sa nachádza náš najvyšší gejzír?   Herľany 

3) V ktorom slovenskom meste sa už tradične koná veľký letný hudobný festival Pohoda?  V Trenčíne 

4) Pri fotografovaní portrétov osôb sa preferuje nádherne rozostrené pozadie scény, vďaka ktorému 

vynikne hlavný objekt snímania. Vyberte z možností najvhodnejšiu hodnotu clonového čísla na 



dosiahnutie tohto efektu: 2,8 ;8 alebo 11?    2,8 – clona je jediným prvkom, ktorý ovplyvňuje hĺbku 

ostrosti a neovplyvňuje kompozíciu obrazu 

Týždeň  42 

1 )V ktorom roku vstúpila naša krajina do Európskej únie?  1. máj 2004 

2) Aký typ elektrární tvorí sústavu priehrad a elektrární nazývaných Vážska kaskáda ?  Vodné 

elektrárne – 22 elektrárni na rieke Váh 

3 ) Na ktorom východoslovenskom hrade sa nakrúcal americký film Posledná légia 2007?  Na 

Spišskom hrade 

4)  Aké dve rôzne kľúče môžete nájsť na začiatku skladby na notovej osnove ? Husľový a basový 

 

Týždeň 43 

1) Ktorý spisovateľ použil vo svojom diele ako prvý slovo „robot“?   Čech Karel  Čapek 

2) Akú farbu majú mláďatá labute?   Šedú 

3) Prečo sa na Bielu sobotu zaväzovali v minulosti srdcia kostolným zvonom, aby nezvonili?  

Symbolizovalo to ticho a smútok po uložení  Ježiša Krista do hrobu 

4) Ako sa nazýva známa športová značka, ktorú si v roku 1948 zaregistroval Nemec Adolf Dassler?    

Adidas 

 

Týždeň  44  

1 )Kto ako prvý spieval jeden z hitov skupiny Desmod V dolinách?  Karol Duchoň 

2) Na ktorú svetovú stranu ukazuje náš tieň na pravé poludnie ?  Na sever  

3 ) Uveďte názov knihy Zuzany Šulajovej , v ktorej 15 – ročná Paula píše formou denníka o svojej 

rodine, kamarátoch a lúštení záhad chalanských citov.  Džínsový denník 

4)  Akým plynom bývajú plnené balóniky ? Héliom 

 

 

 

 

 

 


