


KTOBOLPRVÝ 
??? 
KVÍZ O VÝZNAMNÝCH 
OBAJVITEĽOCH 



KTO BOL PRVÝ ???  
Milí priatelia, na hodinách geografie neustále objavujete 
zákutia kontinetov a dozvedáte sa rôzne informácie o 
fungovaní našej planéty.  
 
Uvažovali ste už niekedy nad tým, komu vďačíme za 
objavenie týchto miest? 
 
Prostredníctvom tohto kvízu sa dozviete, kto oboplával 
ako prvý Zem, kto objavil Ameriku, kto sa ako prvý dostal 
na južný pól alebo na Mesiac.  
 
Netrápte sa, ak nebude vedieť hneď odpoveď. Na konci 
kvízu nájdete správne odpovede k jednotlivým otázkam a 
hneď budete múdrejší.   
 
 
 
 
 



1)  Tento významný taliansky moreplavec a 
prieskumník uskutočnil štyri plavby cez Atlantický 
oceán. S poverením španielskej kráľovnej a kráľa 
sa vydal hľadať námornú cestu do Indiie, kde 
chcel obchodovať s korením. Ako prvý európan sa 
dostal do oblasti Karibiku (Kuba, Bahamy, Haiti). 
Objavil nový svetadiel – Ameriku. Avšak  bol 
presvedčený, že sa dostal na ďaleký východ, čiže 
do Indie, a preto pomenoval pôvodných 
obyvateľov „indiáni“. Kto to bol?  

A)  James Cook 

B)  Marco Polo 

C) Krištof Kolombus 

??? 
 



2)  Tento portugalský námorník a objaviteľ 
uskutočnil tri plavby do Indie, vďaka čomu sa 
Portugalsko stalo koloniálnou veľmocou. 
Vymenovali ho aj za vicekráľa Indie, ale po 
niekoľkých mesiach pobytu v Indii zomrel. Kto to 
bol? 

A)  Krištof Kolombus 

B)  Roald Amundsen 

C) Vasco da Gama 

??? 
 



3)  Tento nórsky polárny bádateľ viedol antarktickú 
výpravu, ktorá ako prvá dosiahla južný pól. Na 
rozdiel od Roberta Scotta, jeho veľkého rivala, sa 
vydal inou, novou trasou cez Antarktické vrchy. 
Podarilo sa mu dobyť južný pól o 35 dní skôr ako  
Scottovi. Kto to bol? 

A)  Roald Amundsen 

B)  Robert Peary 

C) Edmund Hillary 

??? 
 



4)  Tento portugalský moreplavec slúžil pre 
španielsku korunu. Podnikol výpravu, ktorá ako 
prvá oboplávala Zem a tým dokázala, že Zem je 
guľatá. Počas plavby sa plavili popri Amerike, Ázii 
a Afrike. Žiaľ, svoju výpravu nedokončil, keďže 
zahynul počas plavby. Kto to bol? 

A)  Vasco da Gama 

B)  Fernao de Magalhaes 

C) Krištof Kolombus 

??? 
 



5)   Tento novozélandský horolezec a objaviteľ sa 
stal slávny tým, že ako prvý zdokumentovane a 
dokázateľne zdolal najvyšší vrch Zeme – Mount 
Everest. Vrchol sa nachádza v nadmorskej výške 
8 848 metrov nad morom. Urobil to za pomoci 
miestneho šerpu. Kto to bol? 

A)  George Mallory 

B)  Edmund Hillary 

C) Neil Amstrong 

??? 
 



6)   Tento  britský objaviteľ a výskumník uskutočnil 
tri plavby okolo sveta. Jeho zásluhou boli podané 
prvé spoľahlivé poznatky o Austrálii, Oceánii, 
severozápadnom pobreží Severnej Ameriky, 
arktických a antarktických moriach. Zomrel na 
Havajských ostrovoch počas tretej plavby. Je po 
ňom pomenované more a aj prieliv, ktoré oddeľuje 
dva ostrovy Nového Zélandu. Kto to bol? 

A)  James Cook 

B)  Robert Peary 

C) George Bush 

??? 
 



7)   Tento švajčiarsky podmorský výskumník 
dosiahol ako prvý dno Mariánskej priekopy spolu 
so svojim spoločníkom Donom Walshom. 
Mariánska priekopa sa nachádza v Tichom 
oceáne a ide o najblšie miesto na Zemi.  Má hĺbku 
10 994 metrov pod hladinou. Kto to bol?  

A) Jacques Piccard 

B) James Cook 

C) Elton John 

??? 
 



8)   Tento sovietsky letec a kozmonaut bol prvým 
človekom, ktorý vyletel do kozmického priestoru.  
Svoj kozmický let odštartoval v kozmickej lode 
Vostok 1. Obletel Zem a po 106 minútach pristál. 
Po návrate sa stal hrdinom nielen Sovietskeho 
zväzu, ale aj celého sveta. Kto bol?  

A) Vladimir Komorov 

B) Vladimír Putin 

C) Jurij Gagarin 

??? 
 



9)   Tento americký astronaut, letecký inžinier a 
pilot bol prvým človekom, ktorý vystúpil na povrch 
Mesiaca a kráčal po ňom. Let k Mesiacu trval dni. 
Predniesol pamätnú vetu: „Je to malý krok pre 
človeka, ale veľký skok pre ľudstvo“. Kto bol?  

A) Neil Amstrong 

B) Eminem 

C) Endund Hillary  

??? 
 



10)   Tento slovenský kozmonaut a stíhací pilot bol 
prvým slovenským kozmonautom (po vzniku SR, 
1993), ktorý letel do vesmíru. Stalo sa tak v roku 
1999 a bol 385. človekom vo vesmíre.  

A) Vladimír Remek 

B) Milan Rastislav Štefánik 

C) Ivan Bella 

??? 
 


