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Otázky a správne odpovede :
06.týždeň
1) Kto v roku 1968 nahradil vo funkcii prezidenta ČSSR Antonína Novotného? Ludvík
Svoboda – generál , hrdina 2. svetovej vojny
2) Ako sa volá slovenský film z roku 1969 natočený podľa predlohy poviedky Muška od
Guya De Maupassanta? Sladké hry minulého leta
3) Ako sa najmä orientuje netopier? Pomocou ultrazvuku
4) Ako sa nazýva cintorín pri Popradskom plese, najvyššie položený na Slovensku, postavený
na pamiatku obetiam Tatier? Symbolický cintorín
5) V akej disciplíne získal pre Československo na olympiáde v Paríži 1924 zlatú medailu
Bedřich Šupčík? Šplh na lane
6) Kto podľa etikety schádza dole po schodoch prvý – muž alebo žena? Muž
07. týždeň
1) V ktorom roku získalo Slovensko v rámci 1. ČSR autonómiu? V roku 1938 – 6.10. po
oslabení 1. ČSR Mníchovskou dohodou
2) Ktorý slovenský polyhistor, jazykovede, historik a geograf napísal dielo Hungariae
antiquae et neveae prodromus, Úvod do dejín dávneho a súvekého Uhorska? Matej Bel –

v diele analyzoval vedecký výskum historického, národopisného a jazykového rozvoja
v Uhorsku
3) Čo znamená slovo domestifikácia? Zdomácnenie
4) Ktorý známy slovenský hrad mal byť pôvodne salašom postaveným na jednom zo
siedmych vrchov, ktoré podľa povesti dostal za drahokam od kráľa chudobných pastier
Bebek? Krásna Hôrka – namiesto salašov postavil bohatý zemepán Bebek na siedmich
vrchoch hrady.
5) Kto je najúspešnejším hokejistom Košíc? Za 14 sezón nastrieľal v ich drese 393 gólov
a odohral 518 zápasov. Vincent Lukáč
6) Od koľkých rokov je na Slovensku povolené riadiť autobus? Od 21 rokov
08. týždeň
1) Kedy bola počas 2. svetovej vojny oslobodená Bratislava? 4.4.1945 vojskami Červenej
armády pod velením maršala Milinovského
2) Ako sa volá najstaršia rozhlasová relácia vysielaná Slovenským rozhlasom? Pozor, zákruta
3) Ktorého vtáka nazývajú horári „lesnou políciou“? Sojka
4) Ktorý zachovaný hrad ležiaci v rovnomennom meste na severovýchode Slovenska bol
v stredoveku strediskom poľského panstva v Uhorsku? Stará Ľubovňa
5) Koľko olympijských medailí si na ľade vybojoval hokejista Jaromír Dragan? Jednu –
v Albertville 1992 bol bronzový
6) Ako sa inak hovorí vedeniu lodí alebo lietadiel poručenej trati a určovaniu ich polohy?
Navigácia
09. týždeň
1) V ktorom meste bola založená Matica slovenská? Turčiansky Svätý Martin
2) Pod akým názvom začínalo televízne varieté Júliusa Satinského a Milana Lasicu? Ktosi je
za dverami
3) Aké štádium vývoja hmyzu nasleduje po vajíčku? Larválne štádium, larva
4) Pod akým vrchom sa rozkladá Banská Bystrica? Pod Urpínom
5) V ktorom klube absolvoval po prestupe do zámoria svoju premiéru v NHL košický
hokejista Ladislav Nagy? V St. Louis Blues v roku 1999
6) Koľko stál liter mlieka v roku 1985? 1,90 Kčs

