
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : máj 2016 

Víťaz     : Tomáš - Rožňava 

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 18.  

1 Na ktorom hrade páchala svoje zločiny „ krvavá grófka“ Alžbeta Báthoryová?  Na Čachtickom hrade 

2) Ako sa volá známe lyžiarske stredisko ležiace v Kysuckých Beskydách neďaleko obce Oščadnica?  

Veľká Rača 

3 ) Ako sa volajú desaťročné dvojčatá v knihe Jacqueline Wilsonovej Dvojčatá v akcií? Ruby a Garnet  

4)  Ako sa volal najznámejší americký seržant, rodák z našej Jarabinej, veliteľ družstva, ktoré 23. 

februára 1945 vztýčilo víťaznú americkú zástavu na japonskom ostrove Iwo Jima?  Michal Strenk – 

Fotagrafia vztýčenia vlajky získala Pulitzerovú cenu bola predlohou pre vojnový pomník vo 

Washingtone. 

Týždeň 19.  

1)Ktorá herečka známa zo seriálu Susedia tancovala v súťaži Bailnado?  Viki Ráková 

2) Časťami čoho sú bachor, čepiec, kniha, a slez?  Žalúdka – napríklad kravy 

3) Keď ťa na Orave ponúknu švábkou, čo budeš mať na tanieri ? Zemiaky 

4) Ako sa volá vysoká škola v Bratislave, kde možno študovať výtvarné umenia, dizajn, architektúru 

alebo reštaurovanie?   Vysoká škola výtvarných umení – VŠVU 



Týždeň 20  

1 Ktorý starší slovenský spevák súťažil v realiyšou  Hviezdy na ľade?  Janko Lehotský 

2) Hnojník atramentový je huba, chrobák, ker alebo vták?  Huba - jedlá 

3 ) Ako sa volá filmový predstaviteľ postavy hobita Froda zo ságy Pán prsteňov? Elijah Wood  

4)  Tri štvrtiny torty sú o 48 korún drahšie ako štvrtina torty. Koľko korún stojí celá torta?  96 korún, 

polovica torty stojí 48 

 

Týždeň 21  

1)Ktorý štát sa najviac podieľal na oslobodení Slovenska v 2. svetovej vojne?  Sovietsky zväz 

2) Ako sa cudzím slovom označuje teplá podzemná voda?  Termálna  

3)Doplň text pesničky z rozprávky o Bambuľke: Dve čarovné slová viem, vo vrecku ich nosím...  ...to 

prvé je ďakujem a to druhé prosím 

4)Čo podľa najrozšírenejšieho výkladu reprezentujú tri kopce v štátnom znaku SR?   Tatru, Matru, 

Fatru – tri pohoria 

 

 

  

 


