VYHODNOTENIE
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:
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:
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Správne odpovede

:

22

Nesprávne odpovede

:

2

Cena

:

hrnček s matičným znakom

Okruh otázok:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

História
kultúra
príroda / technika / veda
geografia
šport
rôzne

Otázky a správne odpovede :
36. týždeň
1) Ako sa nazýva kováčske zariadenie na spracovanie kovu, ktoré poháňa vodné koleso?
Hámor – stále funkčný možno vidieť v Medzeve
2) Z akej plodiny sa vyrábajú jedinečné figúrky zo šúpolia, ktoré sú typické len pre
Slovensko? Z kukurice
3) Koľko kostí má ľudská lebka? 22
4) Ktoré vodné dielo na Slovensku má najväčšiu rozlohu? Oravská priehrada
5) Z ktorého športu sú výrazy plastrón, nákrčník a betón? Z hokeja, alebo hokejbalu
6) Čo sa váži na „trójske unce“? Drahé kovy
37. týždeň
1) Kedy presne vypuklo Slovenské národné povstanie, najväčšie protifašistické povstanie
v strednej Európe počas 2. svetovej vojny? 29.08.1944
2) Ako sa nazývala básnická skupina tvorená Ivanom Laučíkom, Ivanom Štrpkom a Petrom
Repkom? Osamelí bežci
3) Ktorý matematik bol autorom prvých slovenských vysokoškolských učebníc
z matematiky? Jur Hronec

4) Do tvaru ktorého písmena sú vyformované všetky tatranské ľadovcové doliny? Tvar
písmena U
5) Koľko sekúnd môže trvať jeden útok vo vodnom póle? 35
6) Aký je slovenský názov pre amoniak? Čpavok
38. týždeň
1) Ako sa nazýva pomocná historická veda, ktorá skúma mince, papierové platidlá a podobné
pamiatky? Numizmatika
2) Ktorý československý film získal v roku 1966 Oskara? Obchod na korze
3) V ktorom storočí bol na Slovensku vyhubený bobor vodný? v 19. str.
4) V ktorom národnom parku sa nachádza roklina Suchá Belá? V NP Slovenský raj
5) Ako sa v boxe nazýva úder smerujúci prudko nahor na súperovu bradu? Zdvihák
6) Koľko percent obyvateľov Slovenska vlastnilo v roku 1980 osobný automobil? 32,4%
39. týždeň
1) Ako sa volal remeselník, ktorý pred majstrovskou skúškou vykonával povinnú vandrovku
po krajine? Tovariš
2) Ako sa volá mladý slovenský spisovateľ vyznačujúci sa tzv. poetikou coolness, prvkami
cyberpunku a sci-fi? Dramatizáciu jeho románu Plyš uvádzalo i divadlo Aréna. Michal
Hvorecký
3) Ktorý vták sa dokáže šplhať aj hlavou dolu, prispôsobený na svoje horolezecké výkony
dlhými prstami a ostrými pazúrmi v špecifickom postavení? Brhlík
4) Ako sa volá najdlhšia rieka na Slovensku? Váh
5) Koľko rokov odohral v drese futbalistov Slovana Bratislava stopér Michal Vičan? 13
6) Ako sa volali ženy, podľa ktorých sú nazvané dve knihy Starého zákona? Rút a Ester

