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1. Mesiac svieti: 

a) len v noci    b) nesvieti, svetlo sa odráža od Slnka   c) len cez deň 

 
2. Koľko mesiacov má planéta ZEM? 

a) 1                b)   17                     c) 28 

 
3. Hviezda je: 

a) čierna diera    b) guľa žeravých plynov   c) lietajúca baterka  

 
4. Najbližšou hviezdou k Zemi je: 

a) Severka              b) Slnko                   c) Proxima centauri 

 
5. Druhou najbližšou hviezdou k Zemi je: 

a) Severka              b) Slnko                   c) Proxima centauri 

 
6. Naša slnečná sústava má koľko planét? 

a) 9                 b) 10                  c) 8 

 
7. Medzi planéty už nepatrí:  

a) Neptún                b)  Venuša                 c) Pluto 

 
8. Ovplyvňuje Mesiac morský príliv a odliv? 

a) áno                 b) nie                   

 
9. Mesiac nevidíme, keď je v ktorej fáze? 

a) spln                b) druhá štvrť                  c) nov 

 
10. Gravitačná sila pôsobí na predmety: 

a)  len na plastové    b) len na feromagnetické    c)na všetky  

 
11. Ako prvý porozumel gravitačnej sile: 

a) Paľo Habera         b) Isaac Newton            c) Neil Armstrong 

 
12. Magnetické pole je: 

a) priestor, kam siaha magnetická sila 

b) priestor medzi dvoma pólmi magnetu 

c) skupina robotníkov, ktorá vyrába magnety 
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13. Ktoré magnetické póly sa priťahujú? 

a)  ktorým rozkážeme       b) opačné (S-J)   c) súhlasné (S-S,J-J)  

 
14. Zvuk sa nemôže šíriť : 

a) v teple               b) v snehovom záveji          c) vo vákuu 

 
15. Hlasitosť zvuku meriame v : 

a) decibeloch                b) v litroch                  c) v ampéroch 

 
16. Zvuk sa prenáša prostredníctvom: 

a) nákupných tašiek      b) zvukových vĺn     c) elektrického vedenia 

 
17. Ozvena je: 

a)  Okresné zverolekárske náradie      

b)  metóda na meranie rýchlosti zvuku 

c)  zvuková vlna odrazená od nejakého povrchu 

 
18. Prečo najskôr vidíme blesk a až potom počujeme hrom? 

a) lebo ľudský zrak je dokonalejší ako sluch 

b) aby sme sa nezľakli, tak blesk nás pripraví na hrmenie     

c) lebo svetlo je rýchlejšie ako zvuk 

 
19. Vodiče sú látky ktoré: 

a) vedú elektrický prúd   b) nevedú el.prúd    c) riadia dopravu 

 
20. Látky, ktorými elektrický prúd nemôže prechádzať sa nazývajú: 

a) elektrický obvod                b) izolanty           c) slepé obvody 

 
21. Najtvrdší minerál je: 

a)  mastenec               b) kremeň                  c) diamant 

 
22. Do tráviacej sústavy človeka nepatrí: 

a)  žalúdok               b) srdce                  c) tenké črevo  

 
23. Medzi článkonožce nepatrí: 

a)   hmyz              b)  pavúky                 c) človek 

 

 


