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12. apríla 2021 sme si pripomenuli 60. výročie udalosti: 
Prvý človek vo vesmíre.



1. Ktoré tvrdenie o Jurijovi Alexejevičovi Gagarinovi je 
pravdivé?

(A) Študoval učilište – odbor zlievač, hral na trúbku, meral 158 cm a bol 
kapitánom basketbalového mužstva na škole.

(B) Študoval cirkevnú školu, spieval v zbore, maľoval, meral 162 cm a 
mal jednu ruku kratšiu.

(C) Študoval právnickú fakultu, hral na piano, meral 170 cm, hral hokej 
a zápasil v džude.

(D) Študoval na Uralskej technickej univerzite, meral 187 cm, v detstve 
prišiel o dva prsty, keď sa pokúšal rozobrať granát, ktorý ukradol z 
vojenského skladu.



2. Gagarin navštívil v roku 1966 aj Slovensko. Ktoré tvrdenie o 
danej návšteve je pravdivé?

(A) Navštívil Košice, Prešov a Lučenec. Vystúpil na futbalovom štadióne v Košiciach. 
V Prešove sa zúčastnil autogramiády. V Lučenci ho ľudia ťahali za sako – každý 
sa s ním chcel odfotiť, resp. získať autogram.

(B) Navštívil Vysoké Tatry. Po večeroch hrával v hoteli stolný tenis. Bol posledným 
strelcom, ktorý v Tatrách oficiálne zastrelil kamzíka (dostal výnimku).

(C) Navštívil Východoslovenské železiarne (dnes USS), zastavil sa na Spišskom 
salaši, kde si dal k jedlu spišskú borovičku a baldovskú minerálku.

(A) Navštívil Vysoké Tatry. Na večeru si dal zemiaky s kyslým mliekom. Vyhýbal sa 
hlučným posedeniam a spoločenským hrám, nechcel ani popíjať a išiel spať 
zavčasu. O návšteve v Tatrách sa neskôr vyjadril, že dané dni patrili medzi 
najštastnejšie v živote.



3. Ktorý rituál pred štartom raketoplánu započal Gagarin?

(A) Vymočiť sa na zadné koleso autobusu, ktorý nesie kozmonautov na 
miesto štartu.

(B) Pomodliť sa v hotelovej kaplnke.

(C) Vypočuť si pred štartom: Klavírna sonáta č.5 C-dur, Op. 135 
(Prokofiev).

(D) Pred štartom vždy konzumujú ruské pelmene (pirohy s mäsom) a 
vypijú malé množstvo alkoholu (vodka).



V roku 1519-1522 výprava Fernãoa de Magalhãesa oboplávala 
Zem.



4. M. výprava pomenovala Tichý oceán. Dôvodom bolo:

(A) Pokojný a priaznivý vietor počas ich plavby v ňom.

(B) Počas plavby v Tichom oceáne mnohým námorníkom opuchli 
ďasná, nemohli hovoriť ani jesť. Mnohí aj umreli. (Skorbut –
nedostatok vitamínu C a ďalšie ochorenia).

(C) Počas plavby v Tichom oceáne, trpeli hladom, dokonca zjedli všetky 
krysy na palube (ticho počas plavby).

(D) Štyri mesiace nenarazili počas plavby v ňom na žiadnu pevninu –
nepočuli iný zvuk (hlas).



5. M. výprava od hladu jedla aj hovädzou kožou potiahnutý 
hlavný sťažeň. Keďže na Slnku stvrdla, tak ich upravovali:

(A) Natieraním olejov (maziva) z hlavní diel.

(B) Rozomleli, žuvali a zmäknutú kožu pľuvali do nádob. Najvyššia 
hodnosť posádky dostala najväčší objem tejto “pochúťky”.

(C) Varením v morskej vode.

(D) Namáčaním niekoľko dní v morskej vode a následnou tepelnou 
úpravou na žeravom uhlí.



6. Podobizeň Fernãoa de Magalhãesa je vyobrazená aj na: 

(A) španielskej 2 € pamätnej minci.

(B) portugalskej 2 € pamätnej minci.

(C) španielskej 1 € pamätnej minci.

(D) portugalskej 1 € pamätnej minci.



V roku 2021 si pripomíname 100 rokov narodenia 
Alexandra Dubčeka.



7. Narodil sa v tej istej dedine, dokonca v tom istom dome ako:

(A) Gustáv Husák

(B) Michal Kováč

(C) Ľudovít Štúr

(D) Anton Bernolák



8. Ktorú cenu nedostal Alexander Dubček?

(A) Sacharovovu cenu za slobodné myslenie

(B) Rád Ľudovíta Štúra I. triedy

(C) Čestný doktorát Dr.h.c. The American University, Washington

(D) Rád Kutuzova



V roku 2021 si pripomíname 20. výročie teroristických 
útokov na Dvojičky.



9. Koľko hasičov zomrelo pri záchrane ľudských životov?

(A) 0

(B) 1

(C) 6

(D) 343



10. Anglický výraz Ground Zero bol zaužívaný pre názov areálu bývalého 
Svetového obchodného centra v New Yorku v rokoch bezprostredne po 
jeho zničení. Dovtedy sa toto slovné spojenie používalo na označenie:

(A) Miesta najväčšieho kráteru na Mesiaci.

(B) Miesta atómovej bomby, ktorá v roku 1945 explodovala nad 
Hirošimou.

(C) Miesta útokov na Pearl Harbor v roku 1941.

(D) Miesta jedného z atolov v Tichom oceáne.



Správne odpovede:



1. Ktoré tvrdenie o Jurijovi Alexejevičovi Gagarinovi je 
pravdivé?

(A) Študoval učilište – odbor zlievač, hral na trúbku, meral 158 cm a bol 
kapitánom basketbalového mužstva na škole.

(B) Študoval cirkevnú školu, spieval v zbore, maľoval, meral 162 cm a 
mal jednu ruku kratšiu. (STALIN)

(C) Študoval právnickú fakultu, hral na piano, meral 170 cm, hral hokej 
a zápasil v džude. (PUTIN)

(D) Študoval na Uralskej technickej univerzite, meral 187 cm, v detstve 
prišiel o dva prsty, keď sa pokúšal rozobrať granát, ktorý ukradol z 
vojenského skladu. (JELCIN)



2. Gagarin navštívil v roku 1966 aj Slovensko. Ktoré tvrdenie o 
danej návšteve je pravdivé?

(A) Navštívil Košice, Prešov a Lučenec. Vystúpil na futbalovom štadióne v Košiciach. 
V Prešove sa zúčastnil autogramiády. V Lučenci ho ľudia ťahali za sako – každý 
sa s ním chcel odfotiť, resp. získať autogram. (PELÉ)

(B) Navštívil Vysoké Tatry. Po večeroch hrával v hoteli stolný tenis. Bol posledným 
strelcom, ktorý v Tatrách oficiálne zastrelil kamzíka (dostal výnimku). (FIDEL 
CASTRO)

(C) Navštívil Východoslovenské železiarne (dnes USS), zastavil sa na Spišskom 
salaši, kde si dal k jedlu spišskú borovičku a baldovskú minerálku.

(A) Navštívil Vysoké Tatry. Na večeru si dal zemiaky s kyslým mliekom. Vyhýbal sa 
hlučným posedeniam a spoločenským hrám, nechcel ani popíjať a išiel spať 
zavčasu. O návšteve v Tatrách sa neskôr vyjadril, že dané dni patrili medzi 
najštastnejšie v živote. (KOROĽOV – konštruktér raketoplánu v kt. letel G.)



3. Ktorý rituál pred štartom raketoplánu započal Gagarin?

(A) Vymočiť sa na zadné koleso autobusu, ktorý nesie kozmonautov na 
miesto štartu.



4. M. výprava pomenovala Tichý oceán. Dôvodom bolo:

(A) Pokojný a priaznivý vietor počas ich plavby v ňom.

(B) Počas plavby v Tichom oceáne mnohým námorníkom opuchli 
ďasná, nemohli hovoriť ani jesť. Mnohí aj umreli. (Skorbut –
nedostatok vitamínu C a ďalšie ochorenia).

(C) Počas plavby v Tichom oceáne, trpeli hladom, dokonca zjedli všetky 
krysy na palube (ticho počas plavby).

(D) Štyri mesiace nenarazili počas plavby v ňom na žiadnu pevninu –
nepočuli iný zvuk (hlas).



5. M. Počas výpravy jedla posádka aj hovädzie kože, ktorým bol 
potiahnutý hlavný sťažeň. Keďže na Slnku stvrdla, tak ich upravovali:

(A) Natieraním olejov (maziva) z hlavní diel.

(B) Rozomleli, žuvali a zmäknutú kožu pľuvali do nádob. Najvyššia 
hodnosť posádky dostala najväčší objem tejto “pochúťky”.

(C) Varením v morskej vode.

(D) Namáčaním niekoľko dní v morskej vode a následnou tepelnou 
úpravou na žeravom uhlí.



6. Podobizeň Fernãoa de Magalhãesa je vyobrazená aj na: 

(A) španielskej 2 € pamätnej minci.

(B) portugalskej 2 € pamätnej minci.

(C) španielskej 1 € pamätnej minci

(D) portugalskej 1 € pamätnej minci.



7. Narodil sa v tej istej dedine, dokonca v tom istom dome ako:

(A) Gustáv Husák

(B) Michal Kováč

(C) Ľudovít Štúr

(D) Anton Bernolák



8. Ktorú cenu nedostal Alexander Dubček?

(A) Sacharovovu cenu za slobodné myslenie

(B) Rád Ľudovíta Štúra I. triedy

(C) Čestný doktorát Dr.h.c. The American University, Washington

(D) Rád Kutuzova



9. Koľko hasičov zomrelo pri záchrane ľudských životov?

(A) 0

(B) 1

(C) 6

(D) 343



10. Anglický výraz Ground Zero bol zaužívaný pre názov areálu bývalého 
Svetového obchodného centra v New Yorku v rokoch bezprostredne po 
jeho zničení. Dovtedy sa toto slovné spojenie používalo na označenie:

(A) Miesta najväčšieho kráteru na Mesiaci.

(B) Miesta atómovej bomby, ktorá v roku 1945 explodovala nad 
Hirošimou.

(C) Miesta útokov na Pearl Harbor v roku 1941.

(D) Miesta jedného z atolov v Tichom oceáne.


