XXX CONCURSO CIENCIAS SOCIAIS. MARATÓN DE PREGUNTAS.
II CATEGORÍA. Ed. Secundaria (1º, 2º e 3º ESO)
Nome: ________________________________ Curso: _______Sección___

1. Completa este pasapalabra.

Por A: Apelido do alcalde de Gdansk, asasinado no 2019.
Por B: Indíxenas da illa de A Palma.
Por C: Prato típico orixinario da zona de Ogliastra com masa de pasta rechea de patacas e queixo.
Por D: País que ocupa a meirande parte da península de Jutlandia.
Por E: Municipio ourensá da bisbarra da Baixa Limia.
Por F: Único dux de Venecia condeado a morte por alta traizón.
Por G: Elemento no que desemboca un canalón nas construccións góticas para decorar as mesmas.
Por H: Fillo dun rei visigodo elevado aos altares pola igrexa católica no XVI.
Por I: Liñas nun mapa que unen puntos coa mesma cantidade de precipitacións
Por K: Limpeza étnica das falanxes cristiás en Líbano no noroeste de Beirut en 1976
Por L: Emperador romano do século IV casado cunha medio irmá de Constantino
Por M: Illa mais grande en extensión de África.
Por N: Que marquesa acompañou á infanta Dona Sabela á proxección do cinematógrafo Lumiêre
según informa La Época do 19 de xuño de 1896?
Por O: Parte do templo clásico grego situado no lado contrario á pronaos sen comunicación coa cella
Por P: Comida cotiá dos romanos na época republicana e do império feito como unha papilla de fariña.
Por R: Apelido do santo xesuita canonizado no 2003 e que morreu o ano do crac de 1929.
Por S: Movemento político de finais do XIX e do XX que reivindicaba o voto femenino.
Por T: Nome da parella da famosa Peña dos Namorados de Antequera.
Por U: Cidade troglodítica en Xeorxia, próxima a Gori.
Por V: Provincia española situada entre Castellón e Alicante.
Por Z: Organización xudío-polaca que prostituíu a miles de mulleres xudías a princípios do XX.
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2. Onde está este aliñamento de pedras coloridas da provincia de Ourense? E este sol pintado nunha igrexa da
mesma provincia?

O Rexo (Allariz)
_____________________________

Santa Comba Bande
_________________________________

3. Contesta a estas cuestións.

1. En que século estariamos no ano 122 a. C.?
2. Pigmento azul descuberto hai pouco misturando tres elementos metálicos nun forno: itrio, indio
e manganeso.
3. Quen se enfrontou nas chamadas guerras médicas?
4. Cor do maillot de líder na volta ciclista a España nas súas primeiras edicións.
5. Parroquia de Vigo de 4,67 km2 que limita ao sur con Valadares.
6. Siglas que aparecen no brazalete de Roberto, líder dos maquis na zona Granada-Málaga e
que se conserva no arquivo Jucoter.
7. Siglas que fan referenza á segunda canle de televisión que inicia súas emisións en 1965.
8. Quen era rei de Aragón cando se tomou a praza de Zaragoza no XII?
9. Nome do pigmeo exposto na Exposición Universal de San Luis (EE.UU) que terminou
suicidándose en Lynchburg en 1916.
10. Parte dunha explotación agrícola cultivada con técnicas de rotación e que se deixa
temporalmente sen cultivar para que rexenere a terra de xeito natural.
11. Cal é a orde relixiosa masculina con maior número de membros da Igrexa católica?
12. Torre das mesquitas de onde o almuecín chama á oración.
13. Cal destas baías de Costa Rica é máis septentrional: Coronado, Drake, Golfito ou Pavón?
14. Chosco, manco e coxo...pero venceu a Vernon en Cartaxena de Indias no XVIII.
15. Número de identificación que levaba Josep Duró Sabata, exiliado español no campo de
exterminio Natzweller Struthof en xullo de 1944.
16. Polo que compiten os coras de Cuízete (Nayarit) nas festas patronais de Santiago?
17. Primeira muller en chegar ao cumio do Everest en 1975.
18. Representación escultórica ou pictórica no que aparecen a Virxe sostendo ao seu fillo morto.
19. Famoso criminal da II guerra mundial que ten unha tumba de ouro en San Isidro (Madrid).
20. Cal é a capital de Albania?
21. Fundador da Lexión.
22. ...por certo, como se chamou a súa muller que fixo voto de castidade polo que o militar tivo
que buscar alivio sexual fora do matrimonio?
23. Por que detalle que aparece na pintura lle quixo regalar Franco a Hitler o cadro de Goya La
Marquesa de Santa Cruz?
24. Territorio entre divisorias de augas percorrido por un río principal e os seus afluentes.
25. A quen se refería a publicación La Esfera do 1 de novembro de 1919 con esta frase: Un rei
negro moi civilizado.
26. Termo que se refire á subordinación dos eclesiásticos ao poder secular cando o líder político
exerce autoridade relixiosa, típica dos emperadores bizantinos.
27. Que río pasa por París?
28. Que número de identificación leva na orella a vaca enferma transportada na camioneta da
veterinaria que aparece na película O que arde?
29. A que estilo artístico asocias a catedral de Notre Dame de Paris e a de León?
30. Que pintou antes no tempo Velázquez: As Meninas, O Aguador de Sevilla, As Lanzas ou A
Fragua de Vulcano?
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4. Historia, Xeografía e Arte en números...
1. Cantos personaxes aparecen na pintura de Goya El Quitasol?
2. Cantos chiles había que lle mezclar ao chocolate según conta Antonio Colmenero de Ledesma no
curioso Tratado de la naturaleza y calidad del chocolate?
3. En que ano acabou a Guerra dos 100 anos e tomaron os turcos otomanos Constantinopla?
4. Día, mes e ano no que El Español publicaba o artigo do bulo sobre Habitantes en la luna que dicía
ter observado sir John Herschel dende o seu telescopio en cabo de Boa Esperanza.
5. No partido de tenis máis longo da historia (máis de 11 horas) no 2010, cantos xogos se
disputaron, converténdose tamén no partido con maior número na historia?
6. Cantas capitais ten a Comunidade Autónoma de Canarias?
7. Número da revista de 1930 do artista Vieira Sparza onde aparece unha muller ao volante
8. En que misión Apolo viaxaron á lúa 100 Biblias?
9. Cantas naves ten a catedral de Santiago de Compostela?
10. Altitude del monte Everest según a derradeira medición e na que están de acordo China e Nepal.
11. Ano da batalla das Navas de Tolosa.
12. Número tatuado do prisioneiro, logo artista, Fred Terna no campo de exterminio de Tezerin.
13. Cantos anos ten un Sexenio?
14. Cantas estrelas amarelas hai na bandeira da Unión Europea?
15. Cantos anos (completos) foi rexente de España María Cristina de Habsburgo?
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