VYHODNOTENIE
Mesiac

:

apríl

Víťaz

:

Igor – Vranov nad Topľou

Správne odpovede

:

30

Nesprávne odpovede

:

30

Cena

:

plátená taška s logom Matice slovenskej

Okruh otázok:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

História
kultúra
príroda / technika / veda
geografia
šport
rôzne

Otázky a správne odpovede :
14. týždeň
1) V ktorom meste založil Karol Róbert mincovňu? V Kremnici
2) Čo znamená skratka I. M. T. v názve kapely I. M. T. Smile? Ivan a Miro Tásler
3) Z ktorej dvojročnej rastliny sa u nás vyrába cukor? Z cukrovej repy
4) Ktorá rieka sa v Kraľovanoch vlieva do Váhu? Orava
5) V ktorom meste sa hokejisti Československa po prvý raz v roku 1947 dočkali titulu
majstrov sveta? V Prahe
6) Čo podľa najrozšírenejšieho výkladu reprezentujú tri kopce v štátnom znaku SR? Tatru,
Matru a Fatru – tri pohoria. Nezachovalo sa však jednoznačné vysvetlenie, ako trojvršie
vzniklo a čo znamená
15. týždeň
1) Prečo Ladislava V. prezývali Pohrobok? Narodil sa po smrti svojho otca – Albrechta
Habsburského
2) V ktorom predstavení divadla Aréna stvárnil Marián Labuda postavu kontroverzného
slovenského politika? Tiso
3) Koľkokrát do roka sa strihajú ovce chované na vlnu? Jeden až dvakrát

4) Ktorý náš kraj má najväčšiu rozlohu? Banskobystrický
5) Ktorého slovenského tenistu prezývali Dominátor? Dominika Hrbatého
6) Aký bol oficiálny pozdrav pracujúcich v socialistickom Československu? Česť práci
16.týždeň
1) Ako sa volal prvý predseda Matice slovenskej? Štefan Moyses
2) Ako sa volá slovenská kapela, ktorá spracúva ľudové piesne do populárneho šatu, vydala
albumy ako Slovenská rodná dedina či Slovenská krčmička? Senzus
3) Čo založil v Bratislave Juraj Purkircher? Botanickú záhradu
4) V ktorom národnom parku sa nachádza stredisko cestovného ruchu Čingov? Národný park
Slovenský raj
5) Čo znamená skratka FIFA? Fedération Internationale de Football Association alebo
Medzinárodná futbalová federácia
6) Na aké tri základné skupiny podľa cukornatosti vylisovaného hroznového muštu sa delia
vína? Stolové, akostné a prívlastkové.
17. týždeň
1) Spojením ktorých dvoch kniežatstiev vznikla v roku 833 Veľká Morava? Moravského
a Nitrianskeho kniežatstva
2) Ktorý slovenský karikaturista a grafik je spoluautorom komixu Roger Krowiak? Jozef
Gertli-Danglár
3) Ktorý z ľudských zmyslov sa vyvinie ako prvý? Čuch
4) V ktorom meste sa nachádza Schaubmarov mlyn, ktorý je považovaný za jeden
z najväčších potočných mlynov v Európe? V Pezinku – Cajle – mlyn je majetkom Slovenskej
národnej galérie
5) Ktorý tím vyradil hokejistov Slovenska vo štvrťfinále olympijského turnaja v Turíne 2006?
Česko
6) Koľko rozvodov evidovalo Slovensko v roku 1950? 1800
18. týždeň
1) Ktorý veľkomoravský vládca požiadal pápeža Mikuláša I. o vyslanie učiteľa, ktorý by učil
kresťanov v slovanskom jazyku? Rastislav
2) Ktorá slovenská speváčka hrala hlavnú úlohu vo filme Děvčátko? Dorota Nvotová
3) Ako sa nazýva jediný jašter bez končatín na Slovensku? Slepúch

4) Vymenujte aspoň dva výrazy, ktoré označujú roztratené osídlenie v horských oblastiach
Slovenska? Lazy, kopanice, rale, štále
5) Ktoré slovenské basketbalové ženské družstvo vyhralo v roku 1990 Final four Európskej
ligy? SCP Ružomberok
6) Ako sa volali rodičia Panny Márie? Joachim a Anna

