
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : december 2017 

Víťaz     : Juraj - Švajciarsko 

Správne odpovede   :  24 

Nesprávne odpovede  :    0  

Cena     :  stolový kalendár Matice slovenskej 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

49. týždeň 

1) V ktorom roku prišli na Veľkú Moravu Konštantín a Metod? 863 

2) Ako sa volá slovenská kapela, ktorej názov sa skladá z názvu tropického ovocia a farebnej 

výšivky pochádzajúcej z pobreţia Panamy? Mango Molas 

3) Majú jašterice po celý ţivot rovnakú teplotu? Nie – sú studenokrvné, teplota ich tela sa 

mení v závislosti od teploty okolia 

4) Ako sa volá naša najhlbšia jaskyňa? Starý hrad – má hĺbku viac ako 400 m. Jaskynný 

systém sa nachádza v katastri obce Liptovský Mikuláš 

5) Kto šéfoval Slovenskému olympijskému výboru v rokoch 1999 – 2007? František Chmelár 

6) Vymenujte nové zloţenie vedenia Matice slovenskej? Gešper, Hanuska, Nemec, Smolec, 

Halková, Kľučková, Komora 

50. týždeň 

1) Ktorý Slovák, rodák z Terchovej, sa stal radcom Márie Terézie a riaditeľom Dvorskej 

kniţnice vo Viedni? Adam František Kollár – prezývali ho Slovenský Sokrates 

2) Ako sa volá slovenský sci-fi spisovateľ, autor kníh Časolet, Kolumbovia zo základne 

Ganymedes či Prekliata planéta? Jozef Ţarnay 



3) Ktorý slovenský vedec vypočítal slnečnú paralaxu, skúmal polárnu ţiaru a dostal Rad 

anglickej vlády za celoţivotné dielo? Maximilián Hell (1720 – 1792) astronóm a matematik 

4) Koľko plies tvorí skupinu nazývanú Roháčske plesá? Štyri  

5) Ktorý slovenský volejbalista reprezentoval Slovensko i Grécko? Andrej Kravárik 

 6) Ako sa po slovensky povie „dialekt“? Nárečie 

51. týždeň 

1) Koľko častí alebo krajín tvorilo od roku 1928 ČSR? Štyri – Česká, Moravsko-sliezska, 

Slovenská a Podkarpatská 

2) Ako sa volala hudobná formácia na čele so spevákom Paľom Drapákom? Metalinda 

3) Ako sa nazývajú atómy rovnakého prvku, ale odlišnej hmotnosti? Izotopy 

4) Ako sa volá naše najväčšie a najznámejšie arborétum patriace SAV? Arborétum Mlyňany 

5) Kto bol vlajkonosičom výpravy a kapitánom slovenských hokejistov na ZOH 1994 

v Lillehammeri, kde Slovensko štartovalo po prvýkrát v ére samostatnosti? Peter Šťastný 

6) Ako voláme právo podniku vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektmi? Právna 

subjektivita 

52. týždeň 

1) Napíšte presný dátum ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. 8. 5. 1945 

2) Ako sa volá film Dušana Hudeca z roku 2004 o programe Ţidov v Topoľčanoch po druhej 

svetovej vojne? Miluj blíţneho svojho 

3) Čím sú svaly upevnené ku kostre? Šľachami 

4) Ako sa nazýval prvý slovenský zememerač a kartograf? Samuel Mikovíni 

5) Ako sa v tenise hovorí skrátenej hre, ktorá za stavu 6:6 rozhoduje o víťazovi setu? Tajbrejk 

6) Čo znamená „Divite et impera!“, známe heslo francúzskeho kráľa Ľudovíta XI.? Rozdeľuj 

a panuj! 

 

 


