
VYHODNOTENIE 

Mesiac   :  jún 2016 

Víťaz     :  Roland - Košice 

Správne odpovede   :   20 

Nesprávne odpovede  :     0 

Cena     :   matičné tričko 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň 22.  

1 Ako sa volala slovanská bohyňa smrti?  Morena 

2) Ktorý z našich národných parkov je najstarší?  Tatranský národný park TANAP 

3 ) Ako sa volala zlá pavúčica z rozprávky Včielka Maja, ktorá hrala falošne na husliach? Tekla  

4)  Ktoré vozidlo sa používa od 70. rokov až dodnes ako ťažké terénne nákladné vozidlo i ako základ 

samohybnej húfnice DANA a ZUZANA ?  Tatra 815 

 

Týždeň 23.  

1)Ako sa volá slovenský skladateľ, zakladateľ slovenskej operety a tanga, autor mnohých piesní, ktoré 

zľudoveli.  Jeho priezvisko j rovnaké ako názov jedného chemického prvku.  Gejza Dusík 

2) Ktoré slovenské plemeno psa má názov ako mnoho úderov nohou?  Slovenský kopov 

3)Jeden známy rozprávkový hrdina „ len raz čapil a sedem ich zabil“ Kto alebo čo boli ti siedmi zabití?  

muchy 

4)Ako sa nazýva predmet, ktorý by mal nositeľovi prinášať šťastie, resp. iné výhody?   Talizman 



Týždeň 24.  

1 Aké priezvisko majú sestry herečky, z ktorých jedna je zároveň političkou a manželkou známeho 

humoristu Milana Lasicu?  Vášáryová 

2) Akú farbu má kôň vraník?  Čiernu 

3 ) Čomu Česi hovoria sluníčko sedmitečné? Lienke  

4)  Ako sa volá plavecký spôsob nazvaný podľa živočícha ?  Motýlik 

 

Týždeň 25.  

1) Do ktorého známeho panovníckeho rodu patrili Karol Róbert a Ľudovít Veľký?  Anjou / číta sa Anžu/ 

2) Ktorá sprístupnená slovenská jaskyňa tvorí jednu sústavu s maďarskou jaskyňou Baradla?  Domica 

3)V ktorom jazyku má svoj pôvod slovo rúž?  vo francúzštine  

4)Ako sa odborne nazýva chorobný strach z uzavretých priestorov?   Klaustrofóbia 

 

Týždeň  26  

1 )V ktorom slovenskom meste bol v dňoch 6. až 7. júla 1861 prijatý dokument Memorandum 

slovenského národa?  V Turčianskom Svätom Martine - Martin 

2) Na sútoku ktorých dvoch riek leží Komárno?  Dunaj a Váh 

3 ) Z akého materiálu vytváral sochy Majster Pavol z Levoče, tvorca najvyššieho oltára na svete ? Z 

dreva 

4)  Môj strýko včera oslávil abrahámoviny, Koľké narodeniny oslavoval ? 50te 

 

 

 


