
Študenti druhých a tretích ročníkov  
 

sa môžu aj v tomto školskom roku zapojiť do súťaže 
 

SVET VEDOMOSTÍ 
 
 
 

Súťaž sa uskutoční 14. novembra 2011 v učebni č. 101 na 6. a 7. vyučovacej 
hodine. 
 
Tak, ako každý rok,  bude pozostávať z troch súťažných kôl : 
 
1. kolo – vedomostný test zostavený minuloročným víťazom 
2. kolo – odpoveď na päť tematicky zameraných otázok. V tomto roku   
               bude  témou  druhého kola Medzinárodný maratón mieru   
               v Košiciach. 
3. kolo -  voľba otázky jednobodovej, dvojbodovej alebo trojbodovej. 
               Otázky sú z rôznych oblastí ( veda, kultúra, šport, história,   
               biológia, geografia, ekonomika). Vzory z predchádzajúceho kola sú    
               v prílohe. 
 
Tešíme sa na Vašu účasť v súťaži a každému účastníkovi prajeme „samé 
dobré otázky“.  
 
 
                                                                     RNDr. Badáňová,  Mgr. Šipošová 
 
 
 
 
Súťažiaci, hláste sa buď u svojho triedneho učiteľa alebo priamo u p. 
Badáňovej a Dagmar Šipošovej  
 
 
 
Príloha : 
 
 



Svet vedomostí 
 
 

1- bodové otázky 
 

1. Akú hodnotu má Ludolfovo číslo? 
2. Vlajka Európskej únie má stabilný počet hviezdičiek. Nie sú odrazom počtu členov 

EÚ, ale symbolom dokonalosti a úplnosti. Je ich teda   a/ 12   b/13   c/ 14    (a) 
3. Kto povedal výrok : „ Viem, že nič neviem? “  a/ Sokrates  b/ Platón  c/ Aristoteles (a) 
4. Doplňte tretie slovo hesla francúzskej revolúcie : SLOBODA, ROVNOSŤ    

(BRATSTVO) 
5. V ktorých slovenských mestách sa odohrajú MS v ľadovom hokeji v roku 2011? 
6. Ktorými slovami sa začína slovenská hymna? / Nad Tatrou sa blíska..../ 
7. Ktorá  sopka nad Neapolským zálivom zničila Pompeje?  a/ Stromboli   b/ Etna  c/ 

Vezuv ( c ) 
8. Mr. Bean Rowana Atkinsona je vynaliezavé nemehlo. Postarať sa vie iba o seba a ešte 

o svojho spolubývajúceho : a/ zajačika  b/ medvedíka c/ oragutana  (b)  
9. Ako sa volajú dve nešikovné postavičky, ktoré všetko, čoho sa pustia, pokazia 

a zahlásia „ A je to!“ ?  a/ Pat a Patašon   b/ Pat a Mat   c/ Peťo a Maťo   (b) 
10. Ako sa nazýva ochranný obal na film alebo fotografickú platňu?   / kazeta/ 
11. Ako sa nazýva brúsený diamant? (briliant) 
12. Koľko členov mala skupina The Beatles?  a/ 6   b/5   c/ 4 ( c ) 
13. Julia Robertsová a Richard Gere tvorili zaľúbenú dbojicu vo filme a/ Mexiča  b/ Pretty 

Woman  c/ Úsmev Mona Lízy  ( b) 
14. Ochorením čoho je psoryáza? (kože) 
15. Ľudia, ktorí oslavujú narodeniny na Vianoce sú narodení v znamení a/ Strelca  b/ 

Kozarožca c/ Vodnára   ( b) 
16. Osobnosť na 200 korunovej českej bankovke má skratku mena J.A.K. Rozlúštite 

meno. (Ján Amos Komenský) 
17. Aký chemický vzorec má sneh? 
18. Ktorá planéta slnečnej sústavy je najväčšia? (Jupiter) 
19. Koľko pätiek je medzi číslami 1 až 100?   a/ 33     b/  20    c/ 19     (b) 
20. Čo znamená titul Mgr? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Svet vedomostí 
 
 

2- bodové otázky  
 
1. V ktorom meste je Atónium?  
2. Ako sa nazýva ochranný obal na liečivá v podobe toboľky, ktorý býva spravidla zo 

želatíny?  
3. Kráľ popu zomrel v lete 2009. Ako sa volá?  
4. V ktorom roku sa Košice stanú európskym hlavným mestom kultúry?  
5.  Ktorý polodrahokam vzniká v lastúrach ustríc?  
6. Ako sa nazýva opakujúca sa časť básne alebo piesne?  
7. Ktoré meno sa v zozname pápežov vyskytuje najčastejšie?  
8. Ako sa nazýva obilie siate na jeseň?  
9. Vymenujte aspoň 2 reprezentantky SR v tenise.  
10. Stano Dančiak ako komik sa predstavil pri dabovaní animovanej postavičky. Ktorej?  

a/ Garfielda  b/ Kremienka   c/ Alfa                                                                        
11. Aký prívlastok majú slovné druhy, ktoré sa neskloňujú ani nečasujú?  
12. V ktorej športovej disciplíne sa stretávame s pojmami K-90, K-115?  
13. Stručná poznámka alebo vysvetlenie textu sa nazýva ... – začína na an    
14. V ktorej krajine sa nachádzajú najväčšie ložiská drahých kameňov?  
15. Na ktorom ostrove leží hlavné mesto Japonska?  
16. V ktorom roku bola v Turčianskom sv. Martine založená Matica Slovenská?  
17. Ako sa volá číslo nad zlomkovou čiarou?  
18. Čo je plurál?  
19. Plod duba?  
20. Ako sa nazýva kladná elektróda?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Svet vedomostí 
 
 
3- bodové otázky  
 
1. Prvá atómová bomba bola zhodená na Hirošimu 6.8.1945. O koľko dní zabíjala 

v Nagasaki druhá atómová bomba ?  a/ 2  b/ 3   c/ 5     
2. Ktorý štát predsedá EU v prvom polroku 2011?  
3. Kto vyhlasuje rozsudok na súde?  
4. Ako sa nazýva socha, ktorá zobrazuje mužské alebo ženské telo bez hlavy a rúk?  
5. Do ktorej rieky sa vlieva Vltava?  
6. Kto založil Olympijské hry – novodobé   
7. Ako sa nazýva odbor zoológie zaoberajúci sa skúmaním hmyzu?  
8. Poslednou katolíckou katedrálou na východe je Dóm sv. Alžbety v Košiciach. V akom 

architektonickom slohu je postavená?  
9. Na aké účely sa používajú detergenty?  
10. Ktorý režisér dal filmovú podobu hollywoodskemu muzikálu Vlasy?  
11. Najrozsiahlejším dielom Borisa Pasternáka je román Doktor ... ?  
12. Koľko hviezd je na zástave USA?  
13. Baťov kanál sa nachádza na území 2 štátov, ktorých?  
14. V ktorej krajine sa nachádza Terakotova armáda?  
15. V ktorom roku udeľovali filmového Oskara po prvý raz?  
16. Ako sa volá tvorba a vylučovanie mlieka mliečnou žľazou cicavcov?  
17. Ktorá medzinárodná športová federácia má skratku ICF?  
18. Kto vynašiel dynamit?  
19. Ktorý kov sa vyrába z bauxitu?  
20.  V minulom storočí chlapi rozprávali, ako počas 1. svetovej vojny bojovali na Piave   
     v Rakúsko-Uhorsku. Piava bola na talianskom fronte a išlo o : a/ dedinku b/ rieku c/ horu   
     
 


