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Otázky a správne odpovede :
49. týždeň
1) V ktorom roku slovenská vláda zastavila na nátlak zahraničia i domáceho obyvateľstva
deportácie Ţidov zo Slovenska? 1942
2) Ktorý slovenský herec a spevák získal v roku 2001 cenu Jozefa Kronera za stvárnenie
postavy Benedikta v inscenácii Na konci hry? Marián Geišberg
3) Kto alebo čo je trúd? Samček včiel
4) Ktorá rieka preteká cez mesto Poprad? Poprad
5) Vymenujte aspoň tri názvy skokov v krasokorčuľovaní? Axel, salchow, flip, lutz, tulup,
alebo rittberger
6) Koľko percent obyvateľov Slovenska vlastnilo v roku 1980 automatickú práčku? 17,9 %
50. týždeň
1) Ktorý slávny slovenský lekár bol popravený 21.6.1621 na staromestskom námestí v Prahe?
Ján Jesenius
2) Ako sa volá slovenský spisovateľ, autor scenárov k filmom Ja milujem, ty miluješ,
Krajinka alebo Ruţové sny? Dušan Dušek

3) Ako sa nazýva hnedá sirupová hmota, ktorá vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe cukru?
Melasa
4) Ktorý slovenský kaštieľ slúţil ako letné sídlo prezidentov Československa? Kaštieľ
v Topoľčiankach
5) Akú medailu získal na olympiáde v Aténach 2004 dţudista Jozef Krnáč? Striebornú
6) Aké kríţe sa v SR udeľujú ako štátne vyznamenania? Pribinov kríţ a Kríţ M. R. Štefánika
51. týždeň
1) Ako sa volali nemeckí poradcovia vlády Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945?
Beráteri – dohliadali, aby politika Slovenskej republiky bola v súlade s nemeckými plánmi
2) Ako sa volá agentúra na ochranu autorských práv hudobníkov? SOZA
3) Ktorý z objavov lekára Karola Raygera (1641 – 1707) sa pouţíva dodnes? Pľúcna skúška
(novorodencov) do vody sa ponorí kúsok pľúcneho tkaniva dieťaťa. Ak uţ dýchalo, tkanivo
vypláva na hladinu.
4) Ako sa nazýva hrad na juţnom Slovensku, neďaleko ktorého sa nachádza najkrajší lávový
prúd – vodopád na Slovensku? Šomoška
5) V akom meste začínal s hokejom výbušný ľavý krídelník Zdeno Cíger? V Martine
6) Ako sa nazývajú sane, pôvodne pouţívané na zváţanie dreva, dnes známe v spojitosti
s pretekmi, ktoré sa na ich organizujú? Krnačky
52. týždeň
1) Ktorí traja muţi tvorili najvyšší orgán zahraničného odboja Čechov a Slovákov počas 1.
svetovej vojny – Československú národnú radu? T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš
2) Z ktorého diela Sama Chalupku je citát: „rastom sú ako jedle, pevní ako skala: zdalo by sa
ti, ţe ich jedna mater mal“? Mor ho!
3) Ktorá z u nás ţijúcich bystrušiek je zákonom chránená? Všetky druhy bystrušiek
4) Ktorý kaštieľ na juhozápadnom Slovensku je sídlom Spolku slovenských spisovateľov?
Budmerice
5) Ako sa volajú synovia hokejového trénera Františka Hossu, ktorí sa dokázali presadiť
v zámorskej NHL? Marcel a Marián
6) Ako sa volala rehoľná sestra narodená v roku 1916, blahorečená Jánom Pavlom II.,
uväznená komunistami a mučená za napomáhanie pri príprave úteku katolíckych kňazov?
Zdenka Schellingová
1. týţdeň

1) Ako sa nazývala forma stredovekého súdnictva zameraná na vyhľadávanie a trestanie tzv.
kacírov? Inkvizícia
2) Ako sa volá český rodák, ktorý sa najvýznamnejšie zaslúţil o obnovu ruín Bratislavského
hradu? Profesor Alfred Piffl
3) Čo je to manometer? Prístroj na meranie tlaku plynu
4) Pri ktorom krajskom meste leţia Rozhanovcae , miesto bitky medzi uhorským kráľovským
vojskom a Omodejovcami? Pri Košiciach
5) Ako sa volá prvý jachtársky majster sveta zo Slovenska? Patrik Pollák
6) Kto je zamestnancom Domu Matice slovenskej v Roţňave ? Halková, Tomková

