
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : 10/2019 

Víťaz     : Mária – Levice 

Správne odpovede   :  22 

Nesprávne odpovede  :   2   

Cena     :  plátená taška s logom Matice slovenskej 

 

Okruh otázok: 

1) História 
2) kultúra 
3) príroda / technika / veda 
4) geografia 
5) šport 
6) rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

40. týždeň 

1) Ako sa nazýva dočasná línia medzi dvoma štátmi? Demarkačná čiara 

2) Ako sa volá ľudový zvyk, pri ktorom sa rituálne topí figurína ženy symbolizujúca smrť? 

Vynášanie Moreny 

3) Čo označuje ľudový pojem „krkavica“? Krčnú tepnu 

4) Ktorá pamiatková rezervácia ľudovej architektúry rozkladajúca sa na vrchu Sidorovo bola 

v roku 1993 zaradená do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO? Vlkolínec – 

dedinka Ružomberka 

5) Koľko slovenských hokejistov prispelo na olympiáde v Sappore 1972 k zisku bronzových 

medailí? Dvaja – Vladimír Dzurila a Rudolf Tejcnár 

6) Ako sa v islame nazýva súhrn modlitieb, ktoré sa vykonávajú päťkrát denne a sú priamym 

spojením medzi veriacim a bohom? Salá 

41. týždeň 

1) Akým slovom sa označovalo spriemyselňovanie štátu? Industrializácia 

2) Ako sa volá prozaik, publicista, prekladateľ, autor knihy O karikatúre, za ktorú získal 

prestížnu cenu Dominika Tatarku za rok 2006? Kornel Földvári  



3) Aké sú dva najznámejšie spôsoby behu koňa? Klus a cval 

4) Ktoré dve slovenské rieky sú splavné aj pre nákladnú lodnú dopravu? Dunaj a Váh 

5) V ktorom meste sa hralo hokejové finále MS 2002, ktoré Slovákom prinieslo zlaté 

medaily? V Göteborgu 

6) Ako sa volá rodák zo slovenskej obce Borša, ktorý preslávil tokajské víno na dvore 

francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV., kde víno získalo titul „víno kráľov – kráľ vín“? František 

II. Rákoci 

 

42. týždeň 

1) Pod akým označením je známa manifestácia veriacich za náboženskú slobodu, násilne 

rozohnaná v Bratislave 25.3.1988? Sviečková manifestácia alebo Bratislavský veľký piatok – 

medzi organizátorov patrili i František Mikloško, Ján Čarnogurský a Ladislav Stromček 

2) Ako sa spisovne nazýva kalap, kapeľuch, krisak . súčasť mužského kroja? Klobúk 

3) V ktorých troch mestách na terajšom území Slovenska boli v 13. storočí nemocnice? 

V Bratislave, Košiciach a Banskej Štiavnici 

4) Na hranici s ktorým štátom sa nachádza Národný park Pieniny? S Poľskom 

5) V ktorom športe môže víťaz získať tzv. „Šalátovú misu“? V tenise. Davisov pohár je 

najdôležitejšia súťaž reprezentačných družstiev v mužskom tenise 

6) Ako sa volá nemý rozprávkový princ, ktorý zabil draka a zachránil princeznú? Bajaja 

43. týždeň 

1) Ktorý uhorský kráľ bol ako jediný účastníkom jednej z križiackych výprav do Svätej zeme? 

Ondrej II – bol vodcom 5. križiackej výpravy 

2) Pre ktorú obec je charakteristická unikátna architektúra s maľovanými zrubovými 

drevenicami? Čičmany 

3) Koľko dní sedia na vajciach samičky orla skalného, kým sa vyliahnu mláďatá? 45 dní 

4) Ktorá je druhá najpočetnejšia cirkev na Slovensku? Evanjelická cirkev augsburského 

vyznania. 

5) Aké občianstvo prijal slovenský vodný pólista Štefan Gergely? Maďarské 

6) Aký nástroj, ktorý často používajú ženy, označuje nárečový výraz heknódľa z oblasti 

Nitry? Ihlicu na háčkovanie 

 



 


