
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : Január 2016 

Víťaz     : Terézia – Moldava nad Bodvou 

Správne odpovede   :  15 

Nesprávne odpovede  :    1 

Cena     :  pohár zo znakom Matice slovenskej 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň 1 

 

1) Ako sa nazývalo hnutie zamerané na nápravu pomerov v cirkvi ?  Reformácia 
2) Ktorý výrobok preslávil Tokajskú oblasť? Víno 
3) Kto bol zakladateľom mníšskeho žobravého rádu františkánov, ktorý vznikol roku 1209?  

František z Assisi 
4) Akú skratku má osobný terénny automobil slúžiaci od čias Československa až dodnes v 

slovenskej armáde? UAZ – UAZ 469 
 
Týždeň 02  

1 ) Ktorý slovenský operný skladateľ je autorom opier Juro Jánošík, Beg Bajazid, Zo života hmyzu a 

Coriolanus?  Ján Cikker 

2) Ako sa nazýva polocudzopasná rastlina, stále zelená s bielymi lepkavými bobuľkami, používaná 

často na Vianoce  ?  Imelo 

3 ) V ktorej krajine má svoj pôvod stavebnica LEGO?  V Dánsku 

4)  Koľko členov má skauting na celom svete?36 tisíc, 360 tisíc alebo 36 miliónov  36 miliónov 

 



Týždeň 03  

1) V ktorom športe získal Juraj Bača niekoľko titulov majstra sveta?  V kanoistike 

2) Aké slovo označuje larvu hmyzu a zároveň vílu z gréckej mytológie?  Nymfa 

3) Aký strom rastie u susedov v tejto piesni: „ U susedov, tam je.... tam je dievča ako sokol.“ ?  topoľ 

4) Poskladaj zo všetkých písmen v prešmyčke zviera: RANENÁ KAČKA NOHY BT   Korytnačka bahenná 

Týždeň 04  

1 ) Ktorý známy slovenský politik sa v 20. storočí narodil v tom istom dome v Uhrovci ako Ľudovít 

Štúr?  Alexander Dubček 

2) Do akej výšky dorastá naša najväčšia tráva – trsť obyčajná ? 3,4 alebo 5 metrov?  4 metre  

3 ) Ktorý slovenský spisovateľ naznačil už v názve svojej divadelnej hry názor, že hromadenie majetkov 

môže priniesť zmätky v dušiach ľudí?  Jozef Gregor Tajovský – Stätky - zmätky 

4)  Uhádni hádanku: Na vŕbe by bolo 10 vrabcov, odstrelil by z nich štyri, koľko ich ostane na vŕbe?  

Ani jeden, všetky utečú 

 
 

 

 


