
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : máj 2018  

Víťaz     : Denisa - Malacky 

Správne odpovede   :  30 

Nesprávne odpovede  :    0 

Cena     :  Matičná vlajka 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

18. týždeň 

1) Ako sa nazýva severná hranica Rímskej ríše, ktorej súčasťou bol Dunaj? Limes romanus – 

tvorila ju sústava opevnení, vojenských pevností a prírodných prekážok 

2) Ako sa volá pedagóg a hudobný skladateľ s iniciálami V. G., ktorý skladal hudbu k filmom 

Martina Šulíka? Vladimír Godár 

3) Ako sa nazýva zariadenie na prípravu zmesi pre zážihové spaľovacie motory spaľujúce 

zmes palív a vzduchu? Karburátor 

4) Ako sa volá naše najsevernejšie pohorie? Oravské Beskydy 

5) Koľkokrát sa stal slovenský rodák Stan Mikita v drese Chicaga Black Hawks 

najproduktívnejším hráčom základnej časti celej hokejovej NHL? Štyrikrát 

6) Ktorý vták je podľa ľudovej múdrosti najväčším spáčom? Dudok 

19. týždeň 

1) Ktorý nitriansky vládca nechal v roku 828 na našom území postaviť prvý kresťanský 

kostol? Pribina 

2) Ktorá slovenská herečka je potomkom šľachtického rodu Koháryovcov? Magda 

Paveleková 



3) Ktoré z nasledujúcich zvierat nepatrí medzi cicavce – vtákopysk, netopier, hroch alebo 

kosatka? Všetky patria medzi cicavce 

4) Na ktorom slovenskom zámku môžeme vidieť vystavenú múmiu z Egypta? V Betliari 

5) Za aký japonský klub hral v roku 2002 futbalista Ľubomír Moravčík? United Ičihara 

6) Čím alebo akou časťou začína Ústava Slovenskej republiky? Preambulou – slávnostným 

prehlásením 

20. týždeň 

1) Ako sa volal manžel Márie Terézie? František Štefan Lotrinský 

2) Ako sa volal slepý predajca kníh, ktorého osudy spracoval Vincent Šikula v románe Matej? 

Matej Hrebenda 

3) Koľko predsiení má ľudské srdce? Dve 

4) V ktorom okrese sa nachádza známe jazero Počúvadlo? Banská Štiavnica 

5) Ktorý telesne postihnutý športovec získal na letných paraolympijských hrách zlatú medailu 

v čase, keď už robil predsedu Slovenského paraolympijského výboru? Ján Riapoš 

6) Ktoré príslovie sa skrýva vo vete: „Striktné dodržiavanie zásad občianskeho spolužitia 

jedincom vedie k maximálnej dĺžke pešieho transferu jedinca“? S poctivosťou najďalej zájdeš 

21. týždeň 

1) Ako sa nazývala prvá dohoda medzi americkými Slovákmi a Čechmi o spoločnom postupe 

v boji za vznik Československa? Clevelandská dohoda 

2) Ako sa volalo prvé slovanské písmo? Hlaholika 

3) Ako vnímajú zvuky hady, ktoré nemajú vnútorné ucho? Povrchom tela – vnímajú vlnenie, 

ktoré sa šíri v pôde 

4) Ako sa volá najvyšší vodopád na Slovensku? Kmeťov vodopád 

5) Ktorým atletickým náčiním dokážu športovci vo vrhačských disciplínach hodiť najďalej? 

Oštepom 

6) Ako sa volá služba mobilných operátorov umožňujúca utajenie čísla volajúceho? Clir 

22. týždeň 

1) Ako sa inak označovali stredoveké letopisy? Anály  

2) Ako sa volá významný slovenský fotograf špecializujúci sa najmä na divadlo, fotografujúci 

aj festivaly ako Pohoda, Divadelná Nitra či Art film? Ctibor Bachratý 

3) Ktorý je náš najväčší cicavec? Zubor 



4) V ktorej lokalite na Slovensku sa nachádzajú najväčšie opálové bane? Dubník – 

v Slanských vrchoch 

5) Akému športu sa venoval strieborný medailista zo ZOH v Squaw Valley 1960, Karol 

Divín? Krasokorčuľovaniu 

6) Z ktorého slovenského mesta pochádza známy, dnes už zosnulý spisovateľ, Vojtech 

Zamarovský? Z Trenčína 

 

 


