
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : august 

Víťaz     : Albert - Limbach 

Správne odpovede   :  18 

Nesprávne odpovede  :    2 

Cena     :  poznámkové bloky 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

31. týždeň 

 

Ľudia a spoločnosť: 

Ako sa volá slovenská moderátorka rodená Pašková, ktorej manžel je známy operný spevák? 

Iveta Malachovská 

Príroda a geografia: 

Kto má najdlhší zimný spánok - syseľ, svišť alebo škrečok? 

Svišť (vrchovský) 

Kultúra: 

Ako sa volala zábavná relácia TV Markíza, pôvodne koncipovaná ako rodinná súťaž, ktorá 

zobrazovala zápolenie dvoch rodín v ich autentickom prostredí, teda priamo v ich vlastných 

domovoch? 

Vilomeniny 

Rôzne: 

Ako znie latinský výraz skratky AA, ktorá znamená odloženie nevybavenej veci? 

Ad acta 

 

 



32. týždeň 

1.) Aké meno si zvolil pred smrťou po vstupe do kláštora Konštantín, brat Metoda? Cyril – pod týmto 

menom bol spolu s bratom vyhlásený aj za svätého 

2.) Ako sa volá naše najväčšie a najhlbšie jazero ležiace vo Vysokých Tatrách? Veľké Hincovo pleso – 

má rozlohu 20,08 ha, hĺbku 53,7 m. 

3.) V ktorom slovenskom kúpeľnom meste sa pravidelne koná medzinárodný filmový festival Artfilm? 

V Trenčianskych Tepliciach - prezentuje nové trendy vo svetovej kinematografii, ale aj práce 

študentov, ktoré vznikli na umeleckých školách. 

4.) Aká je maximálna dosiahnuteľná úroveň postavy v hre World of Warcraft? Úroveň 70. 

33. týždeň 

1.) Ako sa volala snaha o pomaďarčenie nemaďarských národov v Uhorsku? Maďarizácia – najskôr 

prebiehala mierne, neskôr sa maďarizátori nezastavili ani pred násilím. 

2.) Vymenuj naše tri nížiny. Podunajská, Východoslovenská, Záhorská 

3.) V ktorej liptovskej dedine sa každoročne koná jeden z najvýznamnejších folklórnych festivalov 

s medzinárodnou účasťou? Vo Východnej – koná sa od roku 1953, s medzinárodnou účasťou od roku 

1965 

4.) Ako sa volá česká automobilka, ktorá má sídlo v meste Mladá Boleslav, vyrábajúca predovšetkým 

osobné automobily?  Škoda auto.  Vznikla v roku 1919 v bývalom Československu. 

34. týždeň 

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? Do výšky štyri 

metre – jej steblá sú známe ako rákosie. 

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

môže priniesť zmätky v dušiach ľudí? Jozef Gregor Tajovský (Statky – zmätky). 

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

jeden. Všetky utečú 

35. týždeň 

1.) Čo v stredoveku znamenalo, keď nejaký rod vymrel po meči? Vymreli všetci mužský členovia rodu. 

2.) Ktorá slovenská rieka spája Liptov, Turiec a Oravu? Váh 

3.) Spevák ktorej skupiny vyberá po kúskoch svoj svet z bonboniéry? Gladiátor. 

4.) Ako sa nazýva hra, pri ktorej hráči používajú palice s voľným výpletom na konci, ktorými chytajú 

a hádžu loptičku do súperovej bránky? Lakros.  


