VYHODNOTENIE
Mesiac

:

marec 2018

Víťaz

:

Renata - Revúca

Správne odpovede

:

29

Nesprávne odpovede

:

01

Cena

:

tričko zo znakom Matice slovenskej

Okruh otázok:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

História
kultúra
príroda / technika / veda
geografia
šport
rôzne

Otázky a správne odpovede :
9. týždeň
1) Pri ktorom ukrajinskom meste sa v 1. svetovej vojne po prvýkrát zapojili do bojov
československé légie?
2) V akom predstavení hrala ochotnícka herečka Katarína Kolníková pacientku so zlomenou
nohou?
3) Aká je celková plocha kože priemerného človeka v m2?
4) V ktorom meste sa nachádza najväčší závod na výrobu umelých hnojív?
5) Kto vybojoval na OH v roku 1988 pre Československo zlato v chôdzi?
6) Koľko členov výboru zastupuje oblasť Gemera- Malohontu ?

10. týždeň
1) Z akého materiálu je vyrobená venuša z Moravian nad Váhom, najznámejší výrvarný
prejav z doby kamennej na Slovensku? Z mamutieho kla
2) Pod akým menom je známy ľudový rozprávač Milan Mlsna? Strýco Marcin
3) Farbivo akej farby sa získava z indigovníka? Modrej

4) V ktorej obci na strednom Slovensku sa nachádza najdlhšiu fungujúci pivovar na
Slovensku? Vo Vyhniach
5) Ktorý futbalista, rodák z bulharskoho Lokorska, v rokoch 1947 – 1952 pomohol Slovanu
Bratislava získať tri majstrovské tituly? Božin Laskov
6) Koľko grajciarov stálo v roku 1850 odoslanie listu do vzdialenosti 74 kilometrov? Tri
11. týždeň
1) V ktorom roku zomrel arcibiskup Metod? 885
2) Fotografiami ktorého slovenského fotografa je inšpirovaný nevšedný dokument Dušana
Hanáka z roku 1972, Obrazy starého sveta? Martina Martinčeka
3) Do akej skupiny živočíchov patrí šabľa? Ryba
4) Ako sa dnes nazývajú kúpele, sídlo okresu, ktoré v stredoveku volali Štubnianske Teplice?
Turčianske Teplice
5) Koľko sekúnd maximálne môže trvať jeden útok v basketbale? Dvadsaťštyri
6) Do ktorého dňa v kalendárnom roku treba podať riadne daňové priznanie týkajúce sa dane
z príjmu? Do 31. marca
12. týždeň
1) Ako sa volalo zariadenie, do ktorého zatvárali v stredovekých mestách ľudí odsúdených za
mravnostné trestné činy? Klietka hanby
2) Ktorý spevák a skladateľ po odchode zo skupiny Elán nahral album Chlapčenský úsmev?
Vašo Patejdl
3) Koľko núl nasleduje za jednotkou v čísle nazvanom „googol“? Sto
4) Ako sa nazýva pôvodne kláštor, neskôr protiturecká pevnosť, ktorý sa vypína na okraji
Krupinskej planiny? Bzovík
5) Kto strelil víťazný gól Slovenska vo finále hokejových MS 2002 vo Švédsku v zápase
s Ruskom? Peter Bondra
6) Ako sa volala predajňa, kde sa za socializmu mohol nakupovať tovar za bony? Tuzex
13. týždeň
1) Z ktorej obce pochádza najznámejší veľkomoravský meč? Blatnica
2) Ktorý umelecký súbor založil Štefan Nosáľ? Lúčnica
3) Koľko párov nôh majú pavúky? Štyri
4) Ktoré okresné mesto leží na brehu Oravskej priehrady? Námestovo

5) Ktorého úspešného slovenského športovca prezývajú Terminátor? Peter Sagan
6) Ako sa nazývajú vnemy, ktoré ľudské zmysly registrujú ako niečo alebo niekoho reálneho
a tie pritom v reálnom časopriestore neexistujú? Halucinácie

