
1) Ktorý slávny francúzsky spisovateľ už v 19. storočí vo svojich dielach 
predpovedal lety na Mesiac?

a) Alexander Dumas
b) Jules Verne
c) Viktor Hugo

2) Na aké účely a ako boli počas 2. svetovej vojny zneužité 
poznatky vedcov, ktorí sa snažili konštruovať vesmírne rakety?

a) Cyklón B k hromadným vraždám v koncentračných táboroch 
b) Vojnové rakety V2, ktorými Nemecko bombardovalo Londýn 
c) Nukleárne ponorky, ktorými Rusko ohrozovalo vylodenie v Normandii 

3) Aké skupenstvo má palivo v kozmickej lodi?

a) pevné
b) plynné
c) kvapalné
 
4) Ako sa volala prvá ruská družica?

a) Lajka
b) Mir
c) Sputnik

5) Ktoré zviera absolvovalo ako prvé let do vesmíru?

a) Americká opica Ham
b) Ruský pes Lajka
c) Čínsky kohút Wu
 
6) Ktorý štát vyslal ako prvý v roku 1961 
do vesmíru kozmonauta a ako sa volal?

a) ZSSR vyslalo Jurija Gagarina 
b) USA vyslalo Alana Sheparda
c) Francúzsko vyslalo Jacquese Nolla
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7) Ktorá ruská raketa lieta od 60. rokov až do súčasnosti? Táto raketa sa zároveň pou-
žíva na prepravu posádok a nákladov na medzinárodnú orbitálnu stanicu.

a) Sojuz
b) Voschod
c) Parovod

8) Ako sa volala prvá americká raketa pre pilotované 
lety do vesmíru v rokoch 1959 až 1963?

a) Mercury
b) Queen
c) Prince

9) Ako sa volal americký vesmírny program letov 
na Mesiac uskutočňovaný v rokoch 1967 až 1972?

a) Afrodita
b) Zeus
c) Apollo

10) Ako sa volala najsilnejšia americká nosná raketa, 
vyrobená pre program Apollo?

a) Saturn
b) Neptún
c) Pluto

11) Prečo musia mať kozmonauti na sebe 
skafander počas pobytu vo vesmírnej lodi?

a) Aby nezamrzli
b) Aby sa neuvarili
c) Aby sa nezadusili
d) Všetko dokopy

12) Akú farbu mal skafander prvého 
ruského kozmonauta Jurija Gagarina?

a) Bielu
b) Modrú
c) Oranžovú

13) Na čo sa sústredilo ZSSR v rokoch 1971 a 1986, 
keď upustilo od letov na Mesiac?

a) Na špeciálny výcvik pilotov v extrémnom prostredí 
b) Na zostrojenie vesmírnej stanice Saljut pre dlhodobý pobyt 
kozmonautov na obežnej dráhe 
c) Na pilotované lety na Mars 



14)  Ako sa volá prvý slovenský kozmonaut?

a) Ivan Bella
b) Vladimír Remek
c) Jindřich Pelčák

15) Ako sa nazýva najvýznamnejší vesmírny ďalekohľad, 
ktorý skúma vesmír na obežnej dráhe už od roku 1990?

a) Newtonov teleskop
b) Bellov teleskop
c) Hubblov teleskop

16) Ako reaguje ľudské telo na dlhší pobyt v mikro-gravitácii?

a) Svalstvo zosilnie a kozmonauti musia často odpočívať 
b) Svalstvo ochabuje a kozmonauti musia pravidelne cvičiť – napríklad na rotopéde 
c) Mozog sa spomaľuje, a preto musia kozmonauti hrať počítačové hry 
 
17) Akému štátu patrí súčasná orbitálna stanica ISS (International Space Station), 
ktorá momentálne funguje na obežnej dráhe?

a) Je to ruská stanica 
b) Je to americká stanica 
c) Ide o medzinárodný projekt 


