
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : júl 2018 

Víťaz     : Barbora - Petržalka 

Správne odpovede   :  23 

Nesprávne odpovede  :     1  

Cena     :  tričko Gemerskí matičiari 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

27. týždeň 

1) Ako sa volal prvý uhorský kráľ? Štefan I. 

2) Ktorá slovenská roková kapela založená v roku 1982 vystupovala na svojich koncertoch 

v ľudových krojoch? Tublatanka 

3) Ktoré z našich zvierat je chránené najdlhšie? Svišť 

4) Na ktorom brehu Dunaja leží väčšia časť Bratislavy? Na ľavom brehu 

5) Ako sa volá jeden z najuznávanejších navrhovateľov areálov pre vodný slalom na svete, 

autor areálov v Čuňove i Liptovskom Mikuláši? Ondrej Cibák 

6) V ktorom mesiaci sa oslavuje svetový deň manželstva? Vo februári 

28. týždeň 

1) Ako sa nazýval najväčší spolok slovenských študentov v Prahe na začiatku 20. storočia, 

zameraný na literárnu, umeleckú a vedeckú činnosť? Detvan 

2) V ktorom filme, v hlavnej úlohe s emilom Horváthom, sa režisér Juraj Herz vyjadril 

k problémom súčasnej ženy? Sladké starosti 

3) Ako sa nazýva zmes vznikajúca rozkladom organických látok v prírode? Humus 



4) V ktorom meste sa nachádza múzeum Martina Benku? V Martine 

5) Koľko basketbalistov jedného tímu môže byť v jednej chvíli na hracej ploche? Pať 

6) Ako sa volala prvá dáma ČSSR, ktorá tragicky zahynula pri havárii vrtuľníka v hustej hmle 

dňa 20. októbra 1977 v Bratislave? Viera Husáková 

29. týždeň 

1) Ako sa volal posledný panovník z rodu Arpádovcov na uhorskom tróne? Ondrej III. 

2) Ako sa nazýva slovenská kaskadérska skupina, ktorá spolupracovala na filmoch ako Prsteň 

Dračieho kráľa, Piráti, Pearl Harbor či Gangy New Yorku? Borseus 

3) Podľa čoho má rodové meno pavúk – lepivka teplomilná? Podľa lepkavej tekutiny, ktorú 

vystrekuje a priliepa ňou korisť 

4) Aké uhlie sa ťaží v Novákoch? Hnedé uhlie 

5) V akom športe sa preslávila trénerka Natália Hejková? Basketbal 

6) Koľko hviezdičiek má na výložkách kapitán armády SR? Tri 

30. týždeň 

1) Odkiaľ pochádza najstarší rímsky nápis na Slovensku? Z Boldogu pri Senci  

2) Ako sa volá dielo spisovateľky Kláry Jarunkovej, v ktorom sa mestské dievča Oľga usiluje 

zvládnuť skutočnosť sveta dospelých? Jediná 

3) Ktorý hríb sa ľudovo nazýva mlynár, karmazín a kumher? Hríb satanský 

4) Ako voláme hustý kopovitý oblak, vyskytujúci sa v malých výškach? Kumulus 

5) Medailu akého kovu získali hádzanárky Československa na prvom svetovom šampionáte 

v Juhoslávii v roku 1957? Zlatú 

6) Aké bolo najčastejšie dievčenské mono detí narodených v roku 2000 – 2005 na Slovensku? 

Viktória 

 

 


