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Před dvaceti lety vstoupila na palubu 
Mezinárodní kosmické stanice ISS první 

stálá posádka kosmonautů. Soutěž 
k tomuto výro č í vyhlásila na začátku 
školního roku 2010 – 2011 Hvězdárna 

v Úpici. 
 

Soutěž je určená pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ 
všech škol okresu Trutnov, každá z těchto 
kategorií bude vyhodnocena zvlášť. 
Soutěžící, který správně odpoví správně 
alespoň na 10 otázek, bude zařazen do 
slosování o věcné ceny. Losování proběhne 
v pátek 8. října v rámci přednášky Pavla 
Toufara o kosmonautice. Soutěžící mají 
vstup ZDARMA! Každý úspěšný účastník 
soutěže obdrží poštou malý dárek. 
 
Soutěžní list odešlete poštou nejpozději do 
5.10.2010 na adresu Hvězdárna, 542 32 
Úpice, obálku označte heslem SOUTĚŽ. 
Správné odpovědi (s uvedením jména 
soutěžícího, poštovní adresy a třídy ZŠ) lze 
také odeslat na elektronickou adresu 
astrosoutez@seznam.cz 

  

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
SOUTĚŽE:  

Vyhlášení soutěže – září 2010 
Uzávěrka: 7.10.2010 

Vyhlášení výsledků a předání cen:   pátek 8. 
října  v 19 hodin v přednáškovém sále 

Hvězdárny v Úpici. Ceny předá novinář a 
spisovatel, známý odborník na 
kosmonautiku Pavel Toufar. 

 
S o u t ě ž n í  o t á z k y :  

 
1. Jak se jmenoval první kosmonaut který obletěl 
Zemi? 

 
2. Ve kterém roce byla vypuštěna první umělá 
družice?  

 
3. Jak se jmenovala první družice? 
 
4. Jak se jmenoval první československý kosmonaut?  

 
5. Ve kterém roce byl  vypuštěn první americký 
raketoplán? 

 
6. Co znamená zkratka ISS?  
 

 
7. Uveď jméno astronauta, který jako první člověk 
vstoupil na Měsíc. 

 
8. Uveď jméno meziplanetární sondy, která poprvé 
přistála na povrchu Venuše. 

 
9. Kterou planetu zkoumaly kosmické sondy Viking? 
Uveď jméno této planety.  

 
10. Která měsíční sonda pořídila první fotografie 
odvrácené strany Měsíce? Uveď její název. 

 
11.  Uveď jméno ruského  kosmonauta, který provedl 
první výstup do volného kosmického prostoru. 
 
12. Ve kterém roce vstoupila na palubu Mezinárodní 
kosmické stanice ISS první stálá posádka 
kosmonautů? 
 
13. Co znamená zkratka NASA?  

 
  
Jméno a p říjmení:  
 
Poštovní adresa v četně PSČ: 
 
 
 
Chodím do ………. t řídy základní školy v    
 
 
 


