
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : apríl 2016 

Víťaz     : Mária - Detva 

Správne odpovede   :  19 

Nesprávne odpovede  :    1 

Cena     :  reklamné predmety Domu Matice slovenskej  

v Rožňave 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň 9 

1) V ktorej vedeckej disciplíne vynikla Izabela Textorisová?  Botanika – naša najvýznamnejšia 

botanička 

2) Ako sa nazýva najväčšie vodné dielo na východnom Slovensku?  Zemplínska šírava 

3) Na ktorej časti tela sa nosí krpec ? Na nohe je to nízka kožená obuv 

4) Ako sa volá brat talianskeho inštalatéra Maria z hry Super Mario Bros ?   Luigi 

 

Týždeň 10.  

1 Príslušníci ktorého hnutia podnikali z Čiech za vlády Žigmunda Luxemburského na naše územie tzv. 

spanilé jazdy?  Husiti 

2) Ktorá rieka preteká cez Nitru?  Nitra 

3 ) Ktoré slovo pomenúva predok lietadla aj vstup do dýchacích ciest človeka?  Nos 

4)  Ako sa nazýva súzvuk najmenej troch tónov rôznej výšky?  Akord 



 

Týždeň 11.  

1) Ktorý Slovák, rodák z Tajova, bol priekopníkom bezdrôtovej telegrafie?  Jozef Murgaš 

2) Najvyšším vrchom ktorého pohoria je vrch Ďumbier?  Nízkych Tatier 

3) Koľko hmatových dierok má slovenský ľudový drevený dychový hudobný nástroj fujara ? Tri  

4) Ako sa volá najznámejšia plastelínová počítačová hra –adventúra ?   Neverhood 

 

Týždeň 12 

1 Ako sa volal syn Márie Terézie prezývaný osvietenec na tróne?  Jozef II. 

2) V ktorej významnej historickej pamiatke pri Žiline je umiestnené múzeum drotárstva?  

V Budatínskom zámku 

3 ) Ktoré zviera je možné nazvať paripou?  Koňa  

4)  Ako sa volá objekt určený na konanie židovských náboženských zhromaždení a náboženského 

vyučovania?  Synagóga 

 

Týždeň 13   

1)Ako sa volal slovanský boh hromu?  Perún 

2) Ktorý národný park je známy chovom polodivokých koní vo voľnej prírode a zrúcaninou mohutného 

hradu Muráň stojacou na vrchu Cigánka?  NP Muránska planina 

3) Ako sa volá drak z rozprávky Z pekla štěstí ? Bucifal 

4) Čo je základnou jednotkou elektrického prúdu ?   Ampér 

 

 


