
De VENRES 31 a VENRES 7 (Entregádea antes das 12.30).  

VII OLIMPÍADA CULTURAL do IES “Ramón Mª Aller Ulloa” 
O superpreguntón 

Fixádevos no retrato a ver se recoñecedes o meniño. Se non o sabedes, collede a 

primeira letra de cada unha das respostas e colocádea na grella de abaixo.. 

 
Xa tedes o nome? Logo vaivos ser moi fácil responderdes ás seguintes cuestións:  

1º. Como se titula a súa gran obra sobre a I Guerra Mundial (poñédeo en galego)? 

 

2º. O seu pai, un famoso pintor, naceu na capital histórica da provincia do________________________ 

3º. Por esa cidade pasa unha da vías do Camiño de Santiago que, en latín, se chama Vía ________________ 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

        
     

1) As obras deste autor de BD sobre a primeira guerra mundial son moi valoradas por case todo o mundo ?  

□JacquesTardi □ RenéGoscinny □ AndréJuillard  □ÉmileBravo  

2) Que estado dos seguintes non formou parte da Triple Entente  

□EstadosUnidos □Francia □Inglaterra  □Rusia 

3) Que xeneral ruso lanzou a "ofensiva Brusílov" sobre Galitzia?   

□AntónioManueldeVieira  □OskarAdolfovichEnkvist□ AlekséiAlekséievich□ OlegVladimírovichBlojín 

4) Matemático, físico, científico teórico e filósofo da ciencia, deu nome a unha famosa conxectura, era primo 

do que foi presidente de Francia durante a I Guerra Mundial e naceu na cidade de...  

 
5) Dinastía rusa que gobernou o Imperio ata a Revolución de Febreiro ... 

p i n e t 

6) En que estado europeo estivo prohibida a película de Stanley Kubrick ambientada na I Guerra Mundial?  

 □ Alemaña  □Holanda □Italia □ España  

8) Na fronte do Oriente Medio participaron principalmente o Imperio Británico e o Ruso, por parte das Poten-

cias Aliadas e o imperio ____________________________ , por parte das Potencias Centrais.  
 

9) Tras a súa alianza cos aliados, Italia asómase ao conflito lanzando unha serie de ataques contra Austria so-

bre o río... Ai, como é que se chamaba o río?  

 □ Tesino □ Isonzo  □ Tíber  □ Po 

10) Cal destes estados modernos pertenceu no seu día á colonia alemá coñecida como África Oriental Alemá? 

□Eritrea □Ruanda  □ Sudán □ Zimbabue 

[Nas que se vos dan varias opcións marcade cun X o cadro que precede a correcta] 

e s p i n 

e s p i n e t 

7) O 11 do mes de   e Alemaña réndese aos e iso supón a fin da primeira guerra mundial  

Nome do equipo:_________________________________________________________________ 


