1.

Kedy sa narodil Ľ. Štúr?

2.

Kde sa narodil Ľ. Štúr?

a)
b)
c)

17. novembra 1813
28. októbra 1815
4. mája 1820

a)
b)
c)

v Zay-Uhrovci
v Modre
v Bratislave

3.

Koľko súrodencov mal Ľ. Štúr?

4.

Ako sa volal starší brat Ľ. Štúra?

a) šiestich (dvaja z nich zomreli v útlom
detstve)
b) troch
c) piatich (jeden z nich zomrel v útlom
detstve)

a)
b)
c)

Ján
Karol
Samuel

5. Ako sa volala rodným priezviskom
Štúrova mama?

6.

Bol Ľ. Štúr prvorodený syn?

a)
b)
c)

áno
nie, mal staršieho brata Karola
nie, mal starších bratov Karola a Jána

a)
b)
c)

Michalcová
Kováčová
Jurkovičová

7.

Otec Ľ. Štúra bol povolaním:

8.

V akom veku zomrel Ľ. Štúr?

a)
b)
c)

evanjelický kňaz
obchodník
učiteľ a organista

a)
b)
c)

vo veku nedožitých 41 rokov
vo veku nedožitých 45 rokov
vo veku nedožitých 60 rokov

9. Koľko detí zanechal po smrti starší brat
Ľ. Štúra Karol?
a)
b)
c)

4
7
12

10. Pred koľkými rokmi sa narodil Ľ. Štúr?
a)
b)
c)

pred 150 rokmi
pred 180 rokmi
pred 200 rokmi

11. V ktorom roku zomrel Karol, starší brat
Ľ. Štúra?

12. V ktorom okrese sa nachádza Uhrovec,
rodná obec Ľ. Štúra?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

1851
1853
1855

Bánovce nad Ondavou
Bánovce nad Bebravou
Trnava

13. Kedy zomrel Ľ. Štúr?

14. Kde zomrel Ľ. Štúr?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

12. januára 1856
8. decembra 1855
13. júna 1858

15. Kde je pochovaný Ľ. Štúr?
a)
b)
c)

v Martine
v Trenčíne
v Modre

v Bratislave
v Modre
v Zay-Uhrovci

16. Aký je súčasný názov obce, v ktorej sa
narodil Ľ. Štúr?
a)
b)
c)

Bobrovec
Uhrovec
Brezovec

17. Ľ. Štúr sa narodil v rodine:

18. Súrodenci Ľ. Štúra sa volali:

a)
b)
c)

a)
b)
c)

evanjelikov
katolíkov
židov

Peter, Slavomíra, Karol, Juraj, Janko
Karol, Samuel, Stanislava, Samuel, Juraj
Karol, Samuel, Janko, Karolína, Janko

19. Aké druhé slovanské meno si zvolil
Ľ. Štúr?

20. Ako sa volal priateľ Ľ. Štúra, ktorý pri
ňom stál v posledných chvíľach jeho života?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Horislav
Velislav
Miloslav

Andrej Sládkovič
Janko Kráľ
Ján Kalinčiak

21. Kde získal Ľ. Štúr základné vzdelanie?
a)
b)
c)

u svojho otca v Zay-Uhrovci (rodnej obci)
v Budapešti
v Trnave

23. Ktorý profesor v Rábe (dnešnomGyőri)
si najviac všimol usilovnosť, bystrosť
a nadanie svojho žiaka - Ľ. Štúra?
a)
b)
c)

profesor Petz
profesor Palkovič
profesor Šafárik

22. V ktorom maďarskom meste absolvoval
Ľ. Štúr nižšie gymnázium?
a)
b)
c)

v Budapešti
v Miškovci
v Rábe (Győri)

24. V ktorom meste absolvoval Ľ. Štúr
štvorročné lyceálne štúdium?
a)
b)
c)

v Trnave
v Halle
v Bratislave

25. V akom jazyku sa viedli prednášky na
evanjelickom lýceu v Bratislave?

26. V ktorom nemeckom meste absolvoval
Ľ. Štúr svoje univerzitné štúdiá?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

v maďarčine
v biblickej češtine
v slovenčine

v Jene
v Halle
v Berlíne

27. Ľ. Štúr sa zapísal na univerzitu v Halle
ako

28. S akou filozofiou sa oboznámil Ľ. Štúr
počas svojho univerzitného štúdia?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

19-ročný
22-ročný
24-ročný

s Herderovou a Kantovou filozofiou
s Heglovou a Herderovou filozofiou
s Heglovou a Nietzscheho filozofiou

29. V ktorých mestách študoval Ľ. Štúr?
a)
b)
c)

v Budapešti, Bratislave a Berlíne
v Rábe (Győri), Bratislave a Berlíne
v Rábe (Győri), Bratislave a Halle

30. Ako sa volala spoločnosť, ktorú si založili
študenti Katedry reči a literatúry československej na evanjelickom lýceu v Bratislave?
a)
b)
c)

Spoločnosť slovensko-česká
Spoločnosť česko-slovenská
Spoločnosť evanjelická

31. Kedy založili študenti na evanjelickom
lýceu v Bratislave Spoločnosť československú?

32. Aká bola hlavná náplň Spoločnosti československej pôsobiacej pri evanjelickom lýceu
v Bratislave?

a)
b)
c)

a) vzdelávať sa v rodnej reči, cvičiť sa
v gramatikea slohu a študovať dejiny
b) študovať dejiny severských národov,
organizovať výlety a poznávacie cesty
c) poskytovať štipendiá študentom
z nemajetných rodín

v r. 1827
v r. 1830
v r. 1848

33. Kedy sa stal Ľ. Štúr podpredsedom
Spoločnosti česko-slovenskej?
a)
b)
c)

na jeseň 1835
v zime 1837
na jar 1836

35. Aké predmety prednášal Ľ. Štúr na
evanjelickom lýceu v Bratislave?
a)
b)
c)

českú a ruskú gramatiku a filozofiu
českú a bulharskú gramatiku a latinčinu
českú a poľskú gramatiku a dejepis

34. Ako sa volal profesor Katedry reči
a literatúry česko-slovenskej na evanjelickom
lýceu v Bratislave, ktorého zastupoval
Ľ. Štúr?
a)
b)
c)

Ján Palkovič
Juraj Palkovič
Jozef Palkovič

36. Kedy odvolali Ľ. Štúra z postu
námestníka profesora Palkoviča na
evanjelickom lýceu v Bratislave?
a)
b)
c)

v decembri 1843
v marci 1844
v máji 1844

37. Po príchode z Nemecka sa Štúr usiloval
opäť získať miesto námestníka profesora
Palkoviča na evanjelickom lýceu v Bratislave,
narážal však na prekážky, lebo:
a) Zay so svojimi prívržencami plánovali po
Palkovičovej smrti katedru zrušiť
b) na tento post sa hlásili mnohí iní
záujemcovia
c) profesor Palkovič bol proti tomu, aby bol
Ľ. Štúr jeho zástupcom

39. Na protest proti zosadeniu Ľ. Štúra
z postu zástupcu profesora Palkoviča odišlo
z lýcea 22 študentov. Z nich 13 dokončilo
štúdiá:
a)
b)
c)

v Bardejove
v Prešove
v Levoči

38. Keď v decembri 1843 definitívne
odstránili Ľ. Štúra z postu zástupcu prof.
Palkoviča na evanjelickom lýceu v Bratislave,
jeho študenti
a) sa tešili, že ich nemá kto učiť
b) búrili sa a niektorí aj na znak protestu odišli
z lýcea
c) nezaujali k tomu žiadny postoj

40. Ľ. Štúr súkromne vyučoval v dome
bratislavského kupca
a)
b)
c)

Schwaigera
Kellnera
Schindlera

41. Ľ. Štúr bol poslancom za kráľovské
mesto:

42. Ľ. Štúr sa stal poslancom uhorského
snemu 30. októbra 1847 ako

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Žilina
Zvolen
Modra

28-ročný
30-ročný
32-ročný

43. Kto boli najbližší spolupracovníci
Ľ. Štúra?

44. Tatrín bol všeslovenský nadkonfesionálny
spolok podporujúci

a)
b)
c)

a) športovcov žijúcich v Tatrách a blízkom
okolí
b) pestovateľov a chovateľov horného
Uhorska
c) kultúrny život a vzdelanosť na Slovensku

J. M. Hurban a S. Chalupka
J. M. Hurban a M. M. Hodža
M. M. Hodža a J. Kráľ

45. Kedy a kde sa konalo 1. zhromaždenie
Tatrína?
a) 26. – 28. augusta 1844 v Liptovskom
Mikuláši
b) 26. – 28. augusta 1844 v Poprade
c) 26. – 28. septembra 1845 v Liptovskom
Mikuláši

46. Kedy a kde sa konalo 4. (posledné)
zhromaždenie Tatrína v r. 1847, na ktorom sa
členovia dohodli na upravenom pravopise
slovenčiny?
a)
b)
c)

na Dobrej Vode (u Jána Hollého)
v Čachticiach (na fare J. M. Hurbana)
v Hlbokom (na fare J. M. Hurbana)

47. Kto bol politickým protivníkom
Ľ. Štúra?

48. V ktorých otázkach sa zhodovali Ľ. Štúr
a L. Kossuth?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Lajos Kossuth
Sándor Petőfi
Anton Bernolák

v náboženských otázkach
v niektorých sociálnych otázkach
chápaní princípu národnej slobody

49. Žiadosti slovenského národa bol
národnorevolučný program Slovákov
z r. 1848 adresovaný uhorskej vláde a snemu.
Obsahovali okrem iného žiadosť o:

50. Kde bola vytvorená Slovenská národná
rada, ktorá vznikla v revolučných rokoch
1848 – 1849 pod vedením Ľ. Štúra,
J. M. Hurbana a M. M. Hodžu?

a) vrátenie pôdy roľníkom, ktorú im zemepáni
odobrali
b) zrušenie nevoľníctva
c) cenzúru tlače

a)
b)
c)

51. Kedy sa odohrala pamätná cesta
štúrovcov na Devín?

52. Aké slovanské meno si zvoli Ľ. Štúr
počas slávnostného výstupu na Devín
(podpisoval sa ním už predtým v Spoločnosti
česko-slovenskej)?

a)
b)
c)

24. apríla 1836
28. apríla 1836
24. apríla 1838

a)
b)
c)

v Budapešti
v Bratislave
vo Viedni

Miloslav
Drahoslav
Velislav

53. 30. apríla 1848 bola zo Štúrovej iniciatívy
v Prahe založená Slovanská Lipa, spolok na
podporu vzájomnej súdržnosti

54. V revolučných rokoch 1848 – 1849 bola
vo Viedni vytvorená Slovenská národná rada,
ktorá bola prvým slovenským národným

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Čechov a Slovákov
Slovanov
Germánov

55. V roku 1842 bola vyslaná štvorčlenná
deputácia so Slovenským prestolným
prosbopisom k panovníkovi
a)
b)
c)

do Londýna
do Budapešti
do Viedne

reprezentačným politickým orgánom
neoficiálnym združením
kultúrno-osvetovým spolkom

56. Čo znamená výraz „meruôsmy“?
a)
b)
c)

revolučný rok 1787
revolučný rok 1848
rok 1988

57. Ktorý strom symbolizuje Slovanov?
a)
b)
c)

dub
lipa
javor

59. Na nápev ktorej ľudovej piesne vznikla
slovenská hymna?
a)
b)
c)

Čierne oči, choďte spať
Kopala studienku
Kohútik jarabý

58. Ktorý zo žiakov Ľ. Štúra je autorom
slovenskej hymny?
a)
b)
c)

Janko Matúška
Janko Kráľ
Ján Francisci

60. Ako sa volal gróf, ktorý bol generálnym
inšpektorom evanjelickej cirkvi, podporoval
maďarské záujmy a tým sa nezhodoval
s národnými záujmami Ľ. Štúra?
a)
b)
c)

Sándor Petőfi
Karol Zay
János Esterházy

61. Na základe akého nárečia vytvoril
Ľ. Štúr návrh spisovnej slovenčiny?
a) stredoslovenského s niektorými
západoslovenskými prvkami
a) západoslovenského s niektorými
stredoslovenskými prvkami
c) stredoslovenského s niektorými
východoslovenskými prvkami

63. Na fare v Hlbokom sa Ľ. Štúr,
J. M. Hurban a M. M. Hodža dohodli na
nutnosti novej kodifikácie spisovnej
slovenčiny. Stalo sa tak
a)
b)
c)

11. augusta 1842
12. júna 1844
11. júla 1843

62. Koho navštívili Ľ. Štúr, J. M. Hurban
a M. M. Hodža, aby ho poprosili o názor na
spisovný slovenský jazyk?
a) katolíckeho kňaza a básnika Jána Hollého
b) básnika a jazykovedca Jána Kollára
c) katolíckeho kňaza a jazykovedca Antona
Bernoláka

64. Ktoré písmená neobsahovala štúrovská
abeceda?
a)
b)
c)

i, í, ž
ä, y, ľ
ď, ť, ň

65. V ktorom diele obhajuje Ľ. Štúr
nevyhnutnosť nového spisovného jazyka?

66. V ktorom diele opisuje Ľ. Štúr základy
novej slovenskej gramatiky?

a) Náuka reči slovenskej
b) Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja
v tomto nárečí
c) O národních písních a pověstech plemen
slovanských

a) Slovanstvo a svet budúcnosti
b) Náuka reči slovenskej
c) Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja
v tomto nárečí

67. V štúrovskom pravopise sa uplatňovala
zásada „Píš, ako počuješ“. Takýto druh
pravopisu je:

68. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra (tento názov
nesie od r. 1966 dodnes) sa nachádza:

a)
b)
c)

fonetický
etymologický
foneticko-etymologický

a)
b)
c)

v Banskej Bystrici
v Martine
v Bratislave

69. V diele Náuka reči slovenskej Ľ. Štúr
opisuje aj tvorenie slov. Používa termín
„príveska“, ktoré dnes pomenúvame ako:
a)
b)
c)

prípona
predpona
hláska

70. Ľ. Štúr sa v diele Nárečja slovenskuo
alebo potreba písaňja v tomto nárečí venuje:
a)
b)
c)

obhajobe novej spisovnej slovenčiny
opisu slovenských nárečí
opisu slovnej zásoby slovenčiny

71. Doplň výrok Ľ. Štúra:
„My chytili sme sa do služby ducha, a preto
musíme prejsť cestu života [.......].“

72. Doplň výrok Ľ. Štúra:
„Otvorte svoje dlho stiesnené srdcia, Slovania,
naberte s Božou pomocou odvahy k [.....]!“

(list J. M. Hurbanovi z 18. 4. 1853)

(Slovanstvo a svet budúcnosti)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

blatistú
tŕnistú
večitú

činom
slovám
pravde

73. Doplň výrok Ľ. Štúra:
„Naspäť cesta nemožná, napred ísť [.. ....]!“
a) sa nesmie?
b) sa musí!
c) chceme!

74. Doplň výrok Ľ. Štúra:
„Po každom lete nastane v prírode jeseň
[. ....... ....], a táto postupnosť sa objavuje aj
vo svetových dejinách.“
(Slovanstvo a svet budúcnosti)

a)
b)
c)

75. Doplň výrok Ľ. Štúra:
„Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on
v celom [.....].“
(Reč v Ústave roku 1842)

a)
b)
c)

kozme
svete
galaxii

a napokon smrť
a znovu jar
a napokon zima

76. Doplň výrok Ľ. Štúra:
„Nie je [.......] nad druhými sa vypínať
a ruhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne
vzdelanými, rovne šťastnými, rovne
spokojnými.“ (Ňeopúšťajme sa! In: Slovenskje
národňje novini, 1846, č. 55)

a)
b)
c)

šťastie
nešťastie
víťazstvo

77. Doplň výrok Ľ. Štúra:
„Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom, a
[....] kvitne až dub už dávno odkvitol.“
(Slovanstvo a svet budúcnosti)

a)

javor

b)

lipa

c)

čerešňa

79. Doplň výrok Ľ. Štúra:
„Kto si nevyvolil znášať príkoria na obranu
[..............], ten nepoznal jej svätosť.“
(Starý a nový vek Slovákov)

a)
b)
c)

nespravodlivosti
čestnosti
spravodlivosti

78. Doplň výrok Ľ. Štúra:
„Kresťanská idea je zo všetkých tou
najvznešenejšou už kvôli svojej [.........].“
(Slovanstvo a svet budúcnosti)

a)
b)
c)

ľudskosti
veľkodušnosti
vznešenosti

80. Doplň výrok Ľ. Štúra:
„[Od ......] sme sa naučili veľa, veľmi veľa, ale
nemôžeme začať tým, čím sa sám privádza
k úpadku, ale tým, čím sa stal veľkým
a mocným.“ (Slovanstvo a svet budúcnosti)
a) Západu
b) Východu
c) Juhu

81. Ako sa volala kultúrna príloha
Slovenských národných novín?

82. V ktorých rokoch vychádzali Slovenské
národné noviny?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Orol tatranský
Sokol
Orol

83. V akom jazyku boli písané Slovenské
národné noviny?
a)
b)
c)

v slovakizovanej češtine
v štúrovskej slovenčine
v bernolákovskej slovenčine

1846 – 1848
1845 – 1847
1845 – 1848

84. Mali Slovenské národné noviny cenzora?
a) áno, na vydávanie novín bolo potrebné
cenzorské povolenie
b) nie, na vydávanie novín nebolo potrebné
cenzorské povolenie
c) najprv mali cenzora, neskôr už nie

85. Kde sídlila redakcia Slovenských
národných novín?

86. Kedy vyšlo prvé číslo Štúrových
Slovenských národných novín?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

na Panskej ulici 26 v Bratislave
na Panenskej ulici 1 v Bratislave
na Moyzesovej ulici 1 v Martine

87. Kedy prvýkrát vyšla literárna príloha
Slovenských národných novín Orol tatranský?
a)
b)
c)

7. augusta 1842
8. augusta 1845
25. septembra 1849

1. augusta 1848
27. septembra 1850
1. augusta 1845

88. Ľ. Štúr bol do roku 1844
spoluredaktorom Palkovičovho literárneho
časopisu
a)
b)
c)

Horalka
Tatranka
Zornička

89. Koľko stálo polročné predplatné
Slovenských národných novín s donáškou
domov?
a)
b)
c)

5 zlatých
20 florénov
3 toliare

91. V r. 1836 vyšla prvýkrát tlačou Štúrova
báseň Óda na Hronku - v literárnej revue
vydávanej K. Kuzmánym s názvom
a)
b)
c)

Hronka
Stanka
Bronka

90. Ľ. Štúr bol nielen zakladateľom
Slovenských národných novín, ale aj ich
a)
b)
c)

cenzorom a redaktorom
vydavateľom a tlačiarom
vydavateľom a redaktorom

92. Ľ. Štúr počas štúdií v Halle napísal
a publikoval cestopis Cesta do Lužic vykonaná
z jara 1839, ktorému predchádzala osobná
návšteva krajov Lužických
a)
b)
c)

Slovákov
Chorvátov
Srbov

93. Cyklus básní, ktoré uverejňoval Ľ. Štúr
v pražských Květoch od r. 1838, sa volal
a)
b)
c)

Dumky večerní
Rozpomienky večerní
Slovenské básne

95. Ľ. Štúr v jednom roku vydal diela
Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja
v tomto nárečí a Náuka reči slovenskej. Ide
o rok:
a)
b)
c)

1845
1846
1848

94. Písal Ľ. Štúr básne?
a) nie, písal iba prózu
b) áno, vyšli v básnickej zbierke Spevy
a piesne
c) áno, publikoval ich v časopisoch, ale nikdy
nevyšli knižne

96. V r. 1851 Ľ. Štúr dokončil svoje dielo
Slovanstvo a svet budúcnosti, ide o dielo
a)
b)
c)

filozofické
matematické
románové

97. V r. 1852 Ľ. Štúr dokončil dielo o ľudovej
slovesnosti Slovanov s názvom O národných
piesňach a povestiach plemien slovanských.
V tom čase žil Ľ. Štúr
a)
b)
c)

v Modre
v Bratislave
v Trenčíne

99. Z ktorého Štúrovho diela pochádza citát:
V našej reči ňjet žjadneho „y“?
a)
b)
c)

Slovanstvo a svet budúcnosti
Náuka reči slovenskej
Spevy a piesne

98. V r. 1853 vyšla v Bratislave Štúrova
básnická zbierka s názvom
a)
b)
c)

Piesne a spevy
Spevy a tance
Spevy a piesne

100. Ktoré dielo Ľ. Štúra bolo vydané až po
jeho smrti (v r. 1853)?
a)
b)
c)

Náuka reči slovenskej
Spevy a piesne
Slovanstvo a svet budúcnosti

101.Táto jediná zachovaná
portrétová fotografia Ľ. Štúra sa
nachádza v zbierkach Múzea
a)
b)
c)

v Modre
v Bratislave
v Budapešti

102. Na tejto snímke sa nachádzajú členovia
slovenskej deputácie vo Viedni v marci 1849.
Ľ. Štúr je na nej:
a) v hornom rade 1. sprava
a) v hornom rade 2. zľava
a) v hornom rade 3. sprava

104. Najvydarenejší portrét
Ľ. Štúra si od litografa
F. Kolářa objednali
103. Tento obraz, ktorý namaľoval Gejza
Szalay, má názov:
a) Ľudovít Štúr na uhorskom sneme
b) Ľudovít Štúr na Dobrej Vode
c) Ľudovít Štúr a jeho priatelia

a) kurátori bratislavského hradu
b) slovenskí vysokoškoláci študujúci vo
Viedni
c) pracovníci Matice slovenskej

105. Na fotografii je rodný dom Ľ. Štúra
v Zay Uhrovci, v ktorom sa neskôr narodil aj
a) Milan Rastislav Štefánik
b) Eduard Beneš
c) Alexander Dubček

106. Obraz znázorňuje pamätnú návštevu
Ľ. Šúra a jeho spolupracovníkov u Jána
Hollého
a) na fare v Hlbokom
b) na fare na Dobrej Vode
c) vo farskom kosotole v Martine

108. Náhrobný pomník
Ľudovíta Štúra so sochou
"Slovenská jar" od J. Kostku
a M. Škorupu sa nachádza

107. Táto busta Ľ. Štúra od
akademického sochára A. Ilečka
sa nachádza na budove
a)
b)
c)

Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra v Bratislave
Slovenského národného múzea v Martine
modranskej fary

a)
b)
c)

v Modre
v Martine
v Bratislave

110.
Toto Monumentálne
súsošie z carrarského
mramoru od M. Motošku sa
nachádza na námestí
109. Táto 500-korunová bankovka
s podobizňou Ľ. Štúra platila na Slovensku
a) od r. 1993 do r. 2009
b) od r. 1989 do r. 1993
c) od r. 2005 do r. 2008

111. Aké pseudonymy používal Ľ. Štúr?
a)
b)
c)

Brat Sloven, Čech, Horislav
pravolub Rokošan, Brat Sloven, Velislav
pravolub Rokošan, Záborský, Krasoslav

a)
b)
c)

v Modre
vo Zvolene
v Bratislave

112. O ktorom jazyku sa Ľ. Štúr vyjadril, že
je „najvetšja na sveťe motaňina“?
a)
b)
c)

francúzština
turečtina
angličtina

113. Aký je názov knihy, ktorú napísal
spisovateľ Ľudo Zúbek na motívy lásky
Ľudovíta Štúra a Adely Ostrolúckej?
a)
b)
c)

Adelka moja
Jar Adely Ostrolúckej
Adela a Ľudovít

115. Koľko fotografií Ľ. Štúra sa zachovalo?
a)
b)
c)

1 portrétová a 1 kolektívna fotografia
3 rodinné a 2 kolektívne fotografie
2 portrétové a 1 kolektívna fotografia

114. Aký najnovší slovenský celovečerný film
zahŕňa štúrovskú tematiku?
a)
b)
c)

Kandidát
Tigre v meste
Hrana

116. Kto je autorom pripravovanej hry SND
Prorok Štúr a jeho tiene alebo Zjavenie,
obetovanie a nanebovstúpenie proroka
Ľudovíta a jeho učeníkov?
a)
b)
c)

Juraj Jakubisko
Peter Karvaš
Karol Horák

117. Kto stvárnil Ľ. Štúra vo filme Niet inej
cesty (1968) v réžii Jozefa Zachara?

118. Ako sa volá autorka knihy o štúrovských
ženách Misky strieborné, nádoby výborné?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Štefan Kvietik
Michal Dočolomanský
Ivan Mistrík

119. Prvá slovenská herečka - Anička
Jurkovičová - sa vydala za
a)
b)
c)

Jána Francisciho
Jozefa M. Hurbana
Michala M. Hodžu

Jana Juráňová
Irena Brežná
Jana Cviková

120. Ľ. Štúr ovládal latinčinu, maďarčinu,
nemčinu, gréčtinu, vedel aj po francúzsky,
poľsky, srbochorvátsky i rusky, uvádza sa, že
sa učil aj:
a)
b)
c)

hebrejčinu a angličtinu
španielčinu a portugalčinu
angličtinu a bulharčinu

