
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : december 2016 

Víťaz     : Igor - Zvolen 

Správne odpovede   :  17 

Nesprávne odpovede  :     3 

Cena     :  stolový kalendár 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

48. týždeň 

1.) Mohli sa stretnúť kniežatá Rastislav a Svätopluk? Mohli, boli to strýko a synovec. 

2.) Ako sa nazýva najväčšie hospodárske stredisko Kysúc? Čadca. 

3.) Koho možno osloviť titulom Magnificencia? Rektora univerzity – jej najvyššieho predstaviteľa. 

4.) Ako sa povie spisovne „mám nohu v gypse“? Mám nohu v sadre. 

49. týždeň  

1.) Ktorý dvaja bratia – rodáci so Solúna – zostavili hlaholiku? Konštantín a Metod. 

2.) Ako sa volá naša najznámejšia, dnes už vyhasnutá sopka, ktorá sa vypína nad mestom Detva? 

Poľana. 

3.) Ako sa volá naša prvá národná opera, ktorú skomponoval Eugen Suchoň podľa novely Za Vyšným 

mlynom od Mila Urbana? Krútňava 

4.) Ako sa volá séria počítačových hier založená na zabíjaní červov? Worms. 

50.týždeň  



1.) Ako sa nazývali prvé slovenské politické noviny založené Ľudovítom Štúrom? Slovenskje národňje 

novini. 

2.) Ako sa nazýva jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku? Driny 

3.) Na aký hudobný nástroj hral Bohdan Warchal, zakladateľ Slovenského komorného orchestra? Na 

husle. 

4.) Čo je základnou jednotkou sily? Newton.  

51. týždeň 

1.) Ako sa nazývala deklarácia, ktorou sa 30.10.1918 Slováci prihlásili k vstupu do Československa? 

Deklarácia slovenského národa, niekedy aj Martinská deklarácia. 

2.) Nad ktorou riekou sa vypínajú zrúcaniny Strečnianskeho hradu? Nad Váhom. 

3.) Na čo sa v minulosti používal žarnov? Na kosenie, mletie obilia alebo oranie? Na mletie obilia. 

4.) Ako sa inak povie krátky a vtipný príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, zväčša 

s neočakávaným a nepredpokladaným záverom s humorným vyznením? Anekdota. 

52. týždeň 

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? Národný park Muránska planina. 

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

4.) Čo je základnou jednotkou elektrického prúdu? Ampér. 

 


