
1) Który słynny dziewiętnastowieczny francuski pisarz przewidział w swoich dziełach 
loty na Księżyc?

a) Aleksander Dumas
b) Juliusz Verne
c) Wiktor Hugo

2) W jaki sposób podczas II wojny światowej wykorzystano 
odkrycia naukowców zajmujących się budową rakiet kosmicznych?

a) do produkcji Cyklonu B, używanego do przeprowadzenia 
masowych mordów w obozach koncentracyjnych
b) do produkcji rakiet V2 użytych przez Niemcy 
do zbombardowania Londynu
c) do produkcji rosyjskich atomowych okrętów 
podwodnych, które miały udaremnić aliancki 
desant w Normandii
 
3) Jak nazywał się pierwszy rosyjski satelita?

a) Łajka
b) Mir
c) Sputnik

4) Jakie zwierzę wykonało pierwszy lot orbitalny?

a) amerykańska małpa Ham
b) rosyjski pies Łajka
c) chiński kogut Wu
 
5) Który kraj jako pierwszy wysłał astronautę 
w kosmos w 1961 roku i jak się nazywał?

a) Związek Radziecki wysłał Jurija Gagarina
b) USA wysłały Alana Sheparda
c) Francja wysłała Jacques‘a Nollauta

QUIZ DLA UCZNIÓW I ZWIEDZAJĄCYCH WYSTAWĘ COSMOS DISCOVERY

QUIZ



6) Którego rosyjskiego statku kosmicznego używa się wciąż od lat 60. i który obecnie 
służy do przewożenia załogi i ładunku na Międzynarodową Stację Orbitalną?

a) Sojuz
b) Woschod
c) Parowod

7) Jak nazywał się pierwszy amerykański statek 
kosmiczny przeznaczony do załogowych lotów 
kosmicznych w latach 1959-1963?

a) Mercury
b) Queen
c) Prince

8) Jak nazywał się amerykański program lotów kosmicznych 
na Księżyc w latach 1967-1972?

a) Afrodyta
b) Zeus
c) Apollo

9) Jak nazywała się najpotężniejsza amerykańska rakieta 
nośna zbudowana na potrzeby programu księżycowego Apollo?

a) Saturn
b) Neptun
c) Pluton

10) Dlaczego astronauci muszą nosić skafander 
kosmiczny podczas pobytu w statku kosmicznym?

a) Aby uniknąć zamarznięcia
b) Aby uniknąć przegrzania
c) Aby uniknąć uduszenia
d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne

11) Jakiego koloru był kombinezon 
kosmiczny pierwszego rosyjskiego kosmonauty 
Jurija Gagarina?

a) Biały
b) Niebieski
c) Pomarańczowy

12) Na czym skupił się ZSRR w latach 1971-1986, 
kiedy zrezygnował z lotów na Księżyc?

a) Na szkoleniu pilotów w warunkach ekstremalnych
b) Na stacji kosmicznej Salut, przeznaczonej do długotrwałego 
pobytu kosmonautów na orbicie.
c) Na załogowych lotach na Marsa



13) Jak nazywał się pierwszy polski kosmonauta?

a) Krzysztof Hołowczyc
b) Mirosław Hermaszewski 
c) Adam Małysz

14) Jak nazywa się najważniejszy orbitalny 
teleskop kosmiczny, który od 1990 roku 
bada przestrzeń kosmiczną?

a) Teleskop Newtona
b) Teleskop Bella
c) Teleskop Hubble‘a

15) Jak organizm ludzki reaguje na 
długotrwałe przebywanie w warunkach mikrograwitacji?

a) Mięśnie stają się silniejsze i dlatego astronauci muszą często odpoczywać
b) Mięśnie słabną i astronauci muszą regularnie ćwiczyć, na przykład na bieżni
c) Mózg zwalnia i astronauci muszą grać w gry komputerowe
 
16) Który kraj jest właścicielem Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej (ISS) która znajduje się 
obecnie na orbicie?

a) Jest to stacja rosyjska
b) Jest to stacja amerykańska
c) Jest to projekt międzynarodowy

17) Jak nazywała się radziecka 
wersja promu kosmicznego?

a) Czajka
b) Buran
c) Duran Duran

18) Które dwa promy kosmiczne uległy wypadkowi?

a) Atlantis i Endeavour
b) Columbia i Challenger
c) Enterprise i Discovery

19) Centrum Kontroli Misji (MCC) NASA znajduje 
się w mieście:

a) New York
b) Chicago
c) Houston

20) Amerykański wizjoner Elon Musk jest 
założycielem firmy:

a) SpaceX
b) CosmoX
c) Future rockets


