
Poznám svoj región? (kvíz) 

 

1. Val obrov, pamiatka európskeho významu, sa nachádza v katastri obce: 

a) Pukanec 

b) Pečenice 

c) Petrohrad 

 

 

 

2. Aké vtáky spomína známa povesť v súvislosti s Levickým hradom? 

a) pávy 

b) husi 

c) kolibríky 

 

 

 

3. Ktorá z týchto hôr je súčasťou masívu Slovenskej brány? 

a) Kusá hora 

b) Vápnik (Šiklóš) 

c) Kriváň 

 

 

 

4. Ktoré historické župy sa nachádzali na území dnešného Levického okresu? 

a) Nitrianska a Tekovská župa 

b) Hontianska a Novohradská župa 

c) Tekovská a Hontianska župa 



5. Okupácia Levíc maďarskou Červenou armádou prebehla v roku: 

a) 1918 

b) 1919 

c) 1968 

 

6. Regionálny autor Andrej Chudoba napísal román: 

a) Dva roky prázdnin 

b) Krásne poškodená slečna 

c) Päťdesiat odtieňov sivej 

 

 

 

7. Ako sa volá mikroregión zahrňujúci 11 obcí v Levickom okrese pomenovaný 

podľa nárečového výrazu pre „teraz“? 

a) dolnohronský 

b) wu-chanský 

c) čilejkársky 

 

8. Kto podľa povesti vyhĺbil Horšiansku dolinu? 

a) rieka Sikenica 

b) obri 

c) Slovenský vodohospodársky podnik 

 
 

9. Ako sa volá levická biela pani? 

a) pani Šeba 

b) pani Šebová  

c) pani Plačková 



10. Aký druh listnatej dreviny bol povestný Rákocziho strom v Leviciach? 

a) eukalyptus  

b) lipa 

c) brest 

 

 
 

11. Aký bol starší názov Námestia Eleny Maróthy Šoltésovej v Leviciach? 

a) Námestie Chucka Norrisa 

b) Osmanské námestie 

c) Hlavné námestie 

 

 

 

12. Ako sa podľa ľudových piesní zo Starého Tekova a Kľačian pôvodne volala 

rieka Hron? 

a) Tekoven 

b) Granus 

c) Styx 

 

 

13. Čo si musel podľa povesti odrezať statočný kapitán Levického hradu Štefan 

Koháry počas bitky pri Leviciach v roku 1664 keď sa mu inkriminovaná časť tela 

zachytila do konárov vŕby? 

a) hlavu 

b) ruku 

c) vlasy  

 



14. V pravekej mohyle v katastri obci Čaka sa našiel: 

a) bronzový pancier 

b) lietajúci tanier 

c) Robocop 

 

15. Podľa akého zvieraťa bol pomenovaný brod cez rieku Hron pri obci 

Kozárovce? 

a) sliepky 

b) krokodíla 

c) mačky 

 

 

 


