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Otázky a správne odpovede :
45. týždeň
1) Aké zariadenie slúţilo v stredoveku na zvolávanie baníkov do práce? Klopačka
2) Ako sa volajú národné filmové ceny, ktorých zakladateľom a garantom je Slovenská
filmová a televízna akadémia? Slnko v sieti – označenie je odkazom na kľúčové dielo
československej novej vlny, ktoré v roku 1962 nakrútil reţisér Štefan Uher.
3) Akým termínom označujeme, ak si človek alebo skupina ľudí vyberie zviera v ZOO,
ktorého ţivot finančne podporuje? Zooadopcia
4) Ako sa nazýva hrad, protiturecká pevnosť, ktorého ruiny sa týčia nad vodnou nádrţou
Ruţiná? Divín
5) Akým výrazom sa v tenisovom geme označuje okamih, keď je skóre oboch hráčov 40:40?
Zhoda
6) Aký je časový posun medzi Ţilinou a Moskvou? 2 hodiny
46. týždeň
1) Ako sa zmenil názov Habsburskej monarchie po tzv. rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku
1867? Rakúsko – Uhorsko
2) Ktorý slovenský básnik, autor zbierok Milovanie v husej koţi či Dotyky, bol ministrom
kultúry SSR v rokoch 1969 aţ 1989? Miroslav Válek

3) Prečo pod agátmi nerastú iné rastliny? Je jedovatý – jedovaté látky, ktoré agát obsahuje, sa
dostávajú s opadanými listami do zeme
4) Akú hĺbku má naše najhlbšie jazero? 53 m
5) V ktorom meste sa narodil hokejový majster sveta z roku 1985 Dárius Rusnák?
V Ruţomberku
6) Čo je to hipológia? Náuka o koňoch
47. týždeň
1) Ako sa nazývalo československé vojsko, ktoré vzniklo v zahraničí a v 1. Svetovej vojne
bojovalo na strane Dohody? Československé légie – ich organizovaním bol poverený M: R.
Štefánik
2) Akú pieseň nahrala Zuzana Smatanová so skupinou Desmod v roku 2004? Pár dní
3) Kde by na Zemi musel stáť pozorovateľ, aby počas jedného dňa mohol teoreticky vidieť
celé nebo so všetkými hviezdami? Musel by stáť blízko rovníka
4) V ktorom pohorí sa nachádzajú Jánošíkove diery? V pohorí Malá Fatra – je ich niekoľko,
napr. Dolné a Horné diery, Nové diery
5) Ktorý rodák zo Záhoria a dvojnásobný amatérsky majster sveta z rokov 1987 a 1988 je
povaţovaný za najlepšieho česko-slovenského kulturistu všetkých čias? Pavol Jablonický
6) Ako sa nazýva stará objemová miera, ktorá na severnom Slovensku zodpovedala pätnástim
litrom? Korec
48. týždeň
1) Ktorý štát napadli v 2. Svetovej vojne vojská Slovenskej republiky ako prvý? Poľsko –
Slovenská republika sa zúčastnila ťaţenia po boku Nemecka
2) Ako sa volá bratislavská kapela, ktorej piesne boli zakázané po tom, čo štyria členovia
emigrovali do USA? Po revolúcii obnovila svoju činnosť. Taktici
3) Ktorými prístrojmi sa preslávil matematik a fyzik Jozef Maximilián Petzval zo Spišskej
Belej? Fotografickými objektívmi – jeho achromatický trojšošovkový objektív znamenal
veľký pokrok vo vývoji hvezdárskych ďalekohľadov.
4) Ako sa volá jediné pleso v Nízkych Tatrách? Vrbické pleso
5) Z akého športu je výraz rittberger? Z krasokorčuľovania
6) Ktorá slovenská speváčka je známa tým, ţe jedáva surové mäso? Sisa Sklovská

