
O PREGUNTÓN DO VENRESO PREGUNTÓN DO VENRESO PREGUNTÓN DO VENRESO PREGUNTÓN DO VENRES    
“O CORREDOR DE FONDO”“O CORREDOR DE FONDO”“O CORREDOR DE FONDO”“O CORREDOR DE FONDO”    

Imaxina que es un corredor de fondo, pero para realiza-la túa 
carreira non necesitas pernas, senón que utilizará a túa testa e máis unha 
biblioteca. Xuntos, sen dúbida, chegaredes á meta. A carreira realizase ó 
longo de 10.000 metros. Para cubrir cada unha das etapas deberás 
cumprir as condicións que aparecen abaixo. 

Si a suma de tódalas etapas é a correcta, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, acadarás o teu      
propósito, pero debes ter en conta unha premisa:  

 As datas d.C. suman  e as daAs datas d.C. suman  e as daAs datas d.C. suman  e as daAs datas d.C. suman  e as datas situadas a.C. restan.tas situadas a.C. restan.tas situadas a.C. restan.tas situadas a.C. restan.    
ETAPASETAPASETAPASETAPAS    

1ª Ano da morte de Trajano e da sucesión como emperador de 
Adriano, ámbolos dous emperadores de orixe hispano. 

 

2ª Data considerada como o ano da fundación de Roma  
3ª Data dun acontecemento atroz, que tivo lugar en dúas cidades 

xaponesas, e deu fin á Segunda Guerra Mundial.  
 

4ª Os “Fueros de Cataluña” son abolidos ó ser publicados os 
“Decretos de Nueva Planta” por Felipe V. Isto aconteceu dous 
anos despois de capitular Barcelona. ¿Cal é a data? 

 

5ª O Cid conquistou Valencia despois de sitiala o día 15 de Xuño 
de ... 

 

6ª Alejandro Magno cruza o Helesponto con 37.000 homes, 
disposto a conquerir o mundo. ¿Cando? 

 

7ª Os habitantes do Imperio Romano conseguen a cidadanía 
romana por un edicto promulgado polo emperador Caracalla. 
¿En que ano? 

 

8ª Ano no que coinciden varios acontecementos históricos, entre 
eles:  A expulsión dos Xudeus de España  e o final da chamada 
Reconquista. 

 

9ª ¿En que ano morreu Alejandro Magno si tiña 33 anos ó morrer?  
10ª Data considerada o comezo da era musulmana e que coincide 

ca “Hégira de Mahoma”. 
 

11ª Ano da declaración da independencia norteamericana.  
12ª Data clave dun acontecemento que é valorado como o comezo 

da Idade Contemporánea e que revolucionou o pensamento, a 
política e o mundo. 

 

13ª Data na que Teruel foi reconquistada na Idade Media.  
14ª Data da morte de Xulio César tras 35 puñaladas, das cales 

soamente unha foi mortal. 
 

15ª Ano da vitoria do espartano Euribiades sobre os persas en 
Salamina. 

 

    



O PREGUNTÓN DO VENRESO PREGUNTÓN DO VENRESO PREGUNTÓN DO VENRESO PREGUNTÓN DO VENRES    
“O COR“O COR“O COR“O CORREDOR DE FONDO”REDOR DE FONDO”REDOR DE FONDO”REDOR DE FONDO”    

Imaxina que es un corredor de fondo, pero para realiza-la túa 
carreira non necesitas pernas, senón que utilizara-la túa testa e máis 
unha biblioteca. Xuntos, sen dúbida, chegaredes á meta. A carreira 
realizase ó longo de 10.000metros. Para cubrir cada unha das etapas 
deberás cumprir as condicións que aparecen abaixo. 

Si a suma de tódalas etapas é a correcta, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, acadarás o teu 
propósito, pero debes ter en conta unha premisa:  

 As datas d.C. suman  e as datas situadas As datas d.C. suman  e as datas situadas As datas d.C. suman  e as datas situadas As datas d.C. suman  e as datas situadas a.C. restana.C. restana.C. restana.C. restan....    
ETAPASETAPASETAPASETAPAS    

1ª Ano da morte de Trajano e da sucesión como emperador de 
Adriano, ámbolos dous emperadores de orixe hispano. 

117 d.C. 

2ª Data considerada como o ano da fundación de Roma 753 a.C. 
3ª Data dun acontecemento atroz, que tivo lugar en dúas cidades 

xaponesas, e deu fin á Segunda Guerra Mundial.(Bomba Atóm) 
6-9 

08/1945 
4ª Os “Fueros de Cataluña” son abolidos ó ser publicados os 

“Decretos de Nueva Planta” por Felipe V. Isto aconteceu dous 
anos despois de capitular Barcelona. ¿Cal é a data? 

 
1716 

5ª O Cid conquistou Valencia despois de sitiala o día 15 de Xuño 
de ... 

1094 
 

6ª Alejandro Magno cruza o Helesponto con 37.000 homes, 
disposto a conquerir o mundo. ¿Cando? 

Primavera 
334 a.C. 

7ª Os habitantes do Imperio Romano conseguen a cidadanía 
romana por un edicto promulgado polo emperador Caracalla. 
¿En que ano? 

Constituc. 
Antonina

212 
8ª Ano no que coinciden varios acontecementos históricos, entre 

eles:  A expulsión dos Xudeos de España  e o final da chamada 
Reconquista. 

 
1492 

9ª ¿En que ano morreu Alejandro Magno si tiña 33 anos ó morrer? 323 a.C. 
10ª Data considerada o comezo da era musulmana e que coincide 

ca “Hégira de Mahoma”. 
622 d.C. 

11ª Ano da declaración da independencia norteamericana. 4/07/1776 
12ª Data clave dun acontecemento que é valorado como o comezo 

da Idade Contemporánea e que revolucionou o pensamento, a 
política e o mundo. 

Rev. 
Francesa 

1789 
13ª Data na que Teruel foi reconquistada na Idade Media. 1171 
14ª Data da morte de Xulio César tras 35 puñaladas, das cales 

soamente unha foi mortal. 
44 a.C. 

15ª Ano da vitoria do espartano Euribiades sobre os persas  
 Salamina. 

29 / 09 / 
480 a.C. 

 As datas d.C.d.C.d.C.d.C. suman 11.93411.93411.93411.934,  ,  ,  ,  que ó restarlles as datas a.C.a.C.a.C.a.C. que son 1934193419341934        nos da un total de  10.00010.00010.00010.000 


