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Otázky a správne odpovede :
31. týždeň
1) V ktorom meste bol zaloţený najstarší kláštor na našom území? V Nitre – na vrchu Zobor
2) Ako sa nazýva rituálny tanec z horného Potorysia, pri ktorom tanečníci trasením rúk a nôh
napodobňujú skon ovce? Ovčí vzdych – tanec je svetovým unikátom
3) Ktorá krvná skupina je najčastejšia u nás i v celej Európe? A – okolo 42% populácie
4) S ktorým štátom máme najkratšiu hranicu? S Ukrajinou – 98 km
5) Ktorého slovenského rodáka zaradili v roku 1998 v Toronte do hokejovej Siene slávy?
Petra Šťastného
6) Čo znamená skratka I.N.R.I.? Iesus Nasarenus Rex Iudeorum (Jeţiš nazaretský, kráľ
ţidovský)
32. týždeň
1) Ako sa volal maršal habsburskej armády, pôvodom Slovák, ktorý v sedemročnej vojne
s Pruskom nečakane prepadol a obsadil Berlín? V udalosti má údajne pôvod výraz „husársky
kúsok“. Andrej Hadik
2) Ako sa volala zábavná relácia dvojice A. Krausa a P. Marcina vysielaná v rádiu Twist, ktorá
sa neskôr v televízii vysielala pod názvom Hurikán a Uragán? Twister

3) Ukladá sa veverica na zimný spánok? Nie
4) Ako sa nazýva kaštieľ na Muránskej planine, ktorý patril bulharskej cárskej rodine? Predná
Hora
5) Ktorý slovenský skokan do vody ako prvý získal medailu na majstrovstvách sveta? Ţiadny
– na Slovensku sa tomuto športu nikto do roku 2007 seriózne nevenoval.
6) Z Trnavy do Popradu je 299 km. V akej vzdialenosti budú od seba dve autá štartujúce
z oboch miest hodinu pred stretnutím, ak jedno ide rýchlosťou 100 km/h a druhé 90 km/h?
190 km
33. týždeň
1) Aké bolo pôvodné povolanie Milana Rastislava Štefánika? Astronóm
2) Aký smer v slovenskej poézii predstavovali autori Pavol Gašparovič Hlbina, Pavol Ušák
Oliva či Rudolf Dilong? Katolícka moderna
3) O koľko percent vyrastie ľudské telo v prvom toku ţivota? Asi 50 %
4) V ktorom meste je umiestnené naše jediné múzeum hračiek a bábok? V Modrom Kameni
5) Ktorá slovenská girneska sa v roku 1998 dočkala titulu európskej i svetovej šampiónky?
Marietta Ţigalová
6) Ktorú dedinu na východnom Slovensku postihla v roku 1998 ničivá povodeň? Jarovnice
34. týždeň
1) Aký vyznamný krok uskutočnil 28.10.1918 v Prahe Národní výbor československý?
Vyhlásili Československú republiku
2) Ako sa volá slovenský muzikológ, hudobný skladateľ a významný predstaviteľ slovenskej
filozofie hudby, ţiak Alexandra Moyzesa, narodený v roku 1927? Ladislav Burlas
3) Počtom druhov aj jedincov medzi cicavcami prevládajú mäsoţravce, všeţravce alebo
bylinoţravce? Bylinoţravce
4) V ktorom meste má sídlo náš ústavný súd? V Košiciach
5) Ako sa volá prvý slovenský klub amerického futbalu? Bratislava Monarchs
6) V ktorý deň skončilo 20. storočie? 31.12.2000
35. týždeň
1) Ktorí dvaja uhorskí králi boli vyhlásení za svätých? Štefan I. a Ladislav I.
2) V ktorej oblasti umenia sa preslávil Anton Popovič? V hudbe – dirigent, skladateľ, aranţér
i producent

3) Na ktorej rastline experimentoval Georg Mendel a popísal na nej základy genetiky? Na
hrachu
4) V ktorom meste sa nachádza naša jediná medená huta? V Krompachoch
5) Ako sa skrátene hovorí pretekárke v synchronizovanom plávaní? Akvabela
6) Čo je to daktyloskopia? Náuka skúmajúca odtlačky prstov

