
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : apríl 2017 

Víťaz     : Mária - Poproč 

Správne odpovede   :  21 

Nesprávne odpovede  :    3 

Cena     :  hrnček s logom Matice slovenskej 

 

Okruh otázok: 

1) História 
2) kultúra 
3) príroda / technika / veda 
4) geografia 
5) šport 
6) rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

14. týždeň 

1.) Ako sa v 18. a 19. storočí nazývali nadšenci, ktorých cieľom bolo „zobudiť“ slovenský 

národ, dať mu jazyk a vybojovať preň práva? Národní buditelia 

2.) Akú prezývku pouţíva líder slovenskej rockovej kapely Horkýţe slíţe? Kuko 

3.) Ktorý z nasledujúcich vtákov je najväčší – orol kráľovský, drop veľký alebo tetrov 

obyčajný? Drop veľký 

4.) Ktorá vodná nádrţ na Slovensku má najväčší objem? Liptovská Mara 

5.) Ako sa volá prvý slovenský medailista zo zimnej olympiády v ére samostatnosti SR? 

Radoslav Ţidek 

6.) Čo znamená latinský citát „Nihil novi sub sole“? Nič nové pod slnkom 

15. týždeň 

1.) Ako sa nazývali príslušníci maďarských revolučných vojsk, ktorí v roku 1848 bojovali 

proti slovenským dobrovolníkom? Honvédi 

2.) Ako sa volá animovaný film Viktora Kubala (1923-1997) z koku 1980, ktorý spracúva 

legendu čachtickej hradnej panej? Krvavá pani 

3.) Ktorá z našich sov je najmenšia v Európe? Kuvičok (vrabčí) 



4.) Ktoré sídlo na Slovensku má najdlhší jednoslovný názov? Hviezdoslavov 

5.) Z ktorého športu sú výrazy skeet a trap? Zo streľby. sú to disciplíny, v ktorých pretekári 

musia trafiť terče vymrštené z vrhacích zariadení 

6.) Ako sa u nás nazýva verejný ochranca práv? Ombudsman 

16. týždeň 

1.) Podľa ktorého ministra školstva boli pomenované zákony z roku 1907, ktoré predstavovali 

vrchol maďarizácie v Uhorsku? Apponyiho zákony 

2.) Ktorý známy slovenský maliar namaľoval obraz Dolu Váhom? Martin Benka 

3.) Ako sa nazýva miera odrazivosti telesa alebo jeho povrchu (známe slovné spojenie 

napríklad so snehom)? Albedo 

4.) Ako sa nazýva najvyšší vrch Západných Tatier - Roháčov? Bystrá 

5.) V akej vzdialenosti od cieľovej dosky sú pri plaveckých súťaţiach umiestnené na znaku 

nad vodou zástavky, ktoré slúţia pretekárom na lepšiu vizuálnu orientáciu? Päť metrov 

6.) Čo je Interpol? Medzinárodná policajná organizácia 

17. týždeň 

1.) Koľko samostatne vládnucich kráľovien malo Uhorsko? Tri – Mária, Alţbeta a Mária 

Terézia 

2.) Aká ratolesť symbolizuje postavenie zemianstva na Slovensku v románe Svetozára 

Hurbana Vajanského? Suchá ratolesť 

3.) Ktorá z našich váţok je najväčšia v Európe? Šidlo obrovské 

4.) Na ktorom africkom ostrove sa stal kráľom Móric Beňovský? Na Madagaskare 

5.) Opasok akej farby nosí začiatočník v dţude? Bielej 

6.) Ktoré ţiarenie spôsobuje opálenie? Ultrafialové 

 

 


