I. kolo – jún 2011 - VYHODNOTENIE
Víťazom sa stal:

Marek z Levoče – 17 správnych odpovedí

Cenu venoval Dom Matice slovenskej v Rožňave : Kľúč USB 8 GB
Okruh otázok :

1234-

ľudia a spoločnosť
príroda a geografia
kultúra
rôzne

Otázky a správne odpovede :
22/1

Ako sa volá najznámejšia slovenská šansoniérka, vlastným menom Carmen Farkašová ?
Hana Hegerová

22/2

Ako sa odborne nazýva schopnosť organizmov napodobňovať okolie sfarbením či
tvarom tela a získať tak ochranu ?
Mimikry

22/3

Ako sa volalo krstným menom malé dievčatko – sirota o ktorej tragickom osude napísal
P.O.Hviezdoslav baladu ?
Zuzanka Hraškovie

22/4

Ako sa volá výstava keramickej tvorby na Slovensku ? Prvá výstava sa uskutočnila v
roku 1992 vo Frýdku Místku.
Slovenská keramika

23/1

Otec ktorého známeho speváka bol významným slovenským hercom ?
Richard Muller, otec Vladimír Muller

23/2

Patrí slepúch lámavý medzi hady ?
Nie, je to jašter, na hada sa len podobá tvarom tela.

23/3

Na akom netradičnom mieste vyrastá 13 – ročná Šimonka v románe Jany Šrámkovej
Biela stužka v tvojich vlasoch ?
V domove dôchodcov.

23/4

Dvaja otcovia a dvaja synovia chytali ryby. Chytili len tri, napriek tomu si každý z nich
odniesol jednu. Ako je to možné ?
Bol to dedo, otec a syn – otec je zároveň otcom aj syn

24/1

Ktorá slovenská herečka je mamou speváčky Kataríny Hasprovej ?
Soňa Valentová.

24/2

Ktorý lesný živočích má pruhované mláďatá, typické očné zuby – kly a je vynikajúci
plavec ?
Diviak lesný – sviňa divá.

24/3

Doplň: Pri príležitosti 180. výročia narodenia pavla Dobšinského bol v roku 2008
vyhlásený 16.marec za Deň . . .

ľudovej rozprávky.
24/4

Koľko palcov ( anglická dĺžková miera ) je približne 10 centimetrov ?
štyri palce – jeden palec meria 25,4 mm.

25/1

Ako sa volal slovenský fyzik, nositeľ Nobelovej ceny a spolupracovník
W.C.Röntgena ?
a)
Lenard, Filp
b)
Petzval
c)
Banič

25/2

Ako sa volá známe pleso, na brehu ktorého vyrástol lyžiarsky a skokanský Areál snov ?
Štrbské pleso

25/3

Melódia ktorej ľudovej piesne je rovnaká ako melódia našej štátnej hymny ?
Kopala studienku

25/4

V ktorom roku sa odohráva dej hry Mafia ?
1930

26/1

Ako sa nazývajú keltské mince, ktoré sa razili na našom území ?
Biateky – razili ich v bratislavskom oppide.

26/2

Nad ktorým mestom sa na vrchu Bradlo vypína Štefánikova mohyla ?
Nad Brezovou pod Bradlom, týči sa na kopci vo výške 543 m.n.m.

26/3

Aký dopravný prostriedok používa škaredá starena s krivým nosom, baba Jaga, v ruskej
rozprávke Mrázik?
Mažiar

26/4

Preložte z latinčiny Ceasarov výrok : Veni, vidi, vici.
Prišiel som, uvidel som, zvíťazil som.

