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Otázky a správne odpovede :
40. týždeň
1) Ako sa nazýval najvyšší slovenský politický orgán v revolúcii 1848 – 1849? Slovenská
národná rada
2) V ktorej známej československej filmovej rozprávke z roku 1985 hrala talianska herečka
Giulietta Masina? Perinbaba
3) Ktorý z vtákov podľa príslovia nerobí jar? Lastovička – hovorí sa „jedna lastovička jar
nerobí“
4) V ktorom meste má sídlo Jeseniova lekárska fakulta? V Martine
5) Čo musí urobiť pretekár Formuly 1, ak traťový komisár začne mávať červenou vlajkou?
Zísť z trate
6) Ako sa určuje dátum veľkonočných sviatkov? Pripadajú na prvý nedeľu po prvom jarnom
splne mesiaca.
41. týždeň
1) Do ktorého mesta odišla v roku 1844 študovať väčšina Štúrových žiakov na protest proti
jeho prepusteniu z bratislavského lýcea? Do Levoče
2) V ktorej obci sa narodil slovenský spisovateľ Valentín Beniak (1894 – 1973)? Chynorany

3) Koľko litrov vody obsahuje telo priemerného dospelého človeka? 40 – 42 litrov
4) Pod ktorým známym vrchom sa rozkladá mesto Nitra? Zobor
5) Ktoré dve disciplíny tvoria vo vzpieraní tzv. dvojboj? Trh a nadhod
6) Čo znamenajú tieto ľudové vyjadrenia: doťal sa, očemeril sa, očepčil sa, otreštil sa, trcol si,
oslonil sa? Rôzne výrazy pre opitosť
42. týždeň
1) Ktoré z uvedených etník nepostavilo na Devíne opevnené sídlo – Maďari, Slovania alebo
Rimania? Maďari – na Devíne stálo slovanské hradisko i rímska vojenská stanica
2) Ktorý slovenský televízny seriál z roku 2003 sa odohráva v prostredí Tatranskej horskej
služby? Záchranári
3) Podľa čoho dostali meno kosce, ktoré patria do triedy pavúkovce? Podľa kosy a kosenia –
ich noha po odtrhnutí vykonáva pohyb pripomínajúci kosenie.
4) Ako voláme rovinaté územie v tesnej blízkosti rieky? Niva
5) V ktorom slovenskom vrcholovom klube začínal s hokejom brankár Ján Lašák? HKm
Zvolen
6) Akým prívlastkom sa označuje akostné víno vyrobené z hrozna v plnej zrelosti,
s cukornatosťou najmenej 21° normalizovaného muštomeru? Neskorý zber
43. týždeň
1) Ktorý uhorský panovník vydal v roku 1222 listinu známu ako Zlatá bula? Ondrej II.
2) Aké prášky sp v názve filmu Juraja Nvotu z roku 1996 o vzťahu dvoch mladých ľudí,
ktorých manželstvo predchádza krízou? Na spanie
3) Kde hniezdia včeláriky, rybáriky a brehule? V zemi – sami si zobákmi vyhrabávajú hnizda
4) V ktorej rázovitej oravskej obci so skanzenom sa nachádza stredisko zimných športov
Zverovka – Spálená? V Zuberci
5) Ktorý džudista a neskôr tréner Dukly Banská Bystrica si ako jediný vybojoval právo štartu
na olympijskom turnaji v Sydney 2000? Marek Matuszek
6) Aké príslovie sa skrýva vo vete: „Prvá tretina relatívnej dráhy slnka medzi nadirom
a zenitom vykazuje vyššiu inteligenciu než tretina posledná“? Ráno múdrejší večera.

