
                                                                                                                                                                   
 

 

Test: Milan Rastislav Štefánik                                                                                                                                                                

Č. 
otázky Otázka/odpoveď 

1. Milan Rastislav Štefánik pochádzal: 
a) zo Senice 
b) z Košarísk 
c) z Jablonice 

2. Čím bol otec M. R. Štefánika? 
a) učiteľom 
b) notárom 
c) evanjelickým farárom 

3. Stredoškolské štúdium – maturitu M. R. Štefánik získal na lýceu:  
a) v Bratislave 
b) v Sarvaši 
c) v Šamoríne 

 

4. Čo začal M. R. Štefánik študovať po maturite v Prahe? 
a) stavebné inžinierstvo 
b) medicínu 
c) letectvo  

 

5. Aké predmety vysokoškolského štúdia M. R. Štefánik ukončil? 
a) matematiku, biológiu 
b) matematiku, astronómiu 
c) matematiku, archeológiu 

 

6. M. R. Štefánik bol mimoriadne vzdelaným človekom. Viete z akého 
vedeckého odboru písal dizertačnú prácu: 

a) z astronómie 
b) z techniky 
c) z vojenského letectva 

 

7. Vyznač názov spolku slovenskej študujúcej mládeže v Prahe, ktorého bol 
M. R. Štefánik členom, tajomníkom a krátky čas aj predsedom: 

a) Premeny 
b) Živena 
c) Detvan 



                                                                                                                                                                   
 

8. V ktorej krajine po vysokoškolských štúdiách M. R. Štefánik pôsobil dlhšiu 
dobu: 

a) v Rusku 
b) vo Francúzsku 
c) v Nemecku 

9. Akú najvyššiu vojenskú hodnosť dosiahol M. R. Štefánik vo Francúzsku? 
a) generál 
b) kapitán 
c) major 

 
10. Aký názov niesol vrcholný orgán česko-slovenského zahraničného odboja, 

ktorý  založil M. R. Štefánik v Paríži v roku 1916 spolu s T. G. Masarykom 
a E. Benešom?  

a) Československý výbor 
b) Rada Slovákov 
c) Národná rada československá (československá národná rada) 

 
11. M. R. Štefánik vo vláde ČSR vykonával funkciu? 

a) minister kultúry 
b) minister vojny 
c) minister hospodárstva 

 
12. M. R. Štefánik bol spoluzakladateľom 1. Československej republiky, ktorá 

bola založená: 
a) 14.10.1916 
b) 28.10.1918 
c) 17.10.1918 

 
13. Pod akou vlajkou lietal M. R. Štefánik ako pilot v 1. svetovej vojne? 

a) Ruska 
b) Francúzska 
c) Československa 

 

14. M. R. Štefánik zomrel pri leteckej havárii pri: 
a) Prahe 
b) Ivanke pri Dunaji 
c) Košariskách 

 

15. M. R. Štefánik je pochovaný – kde sa nachádza jeho hrobka? 
a) na Bradle 
b) v Košiciach 
c) v Paríži 

 

16. Koľko rokov sa dožil politik, diplomat, astronóm, cestovateľ, generál, 
zberateľ, fotograf M. R. Štefánik? 

a) 49 
b) 59 
c) 39 

 



                                                                                                                                                                   
 

17. Ako znie životné motto M. R. Štefánika? 
a) veriť – milovať – pracovať 
b) veriť – myslieť – brániť 
c) žiť – milovať – zomrieť 

 
18. Za aké zásluhy udeľuje prezident SR vyznamenanie Kríž Milana Rastislava 

Štefánika? 
a) Padlým vojakom Ozbrojených síl SR 
b) Za obranu krajiny, záchranu života a majetku 
c) Za prínos vo svetovej astronómii 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________ 

Správne odpovede:  

1b, 2c, 3b, 4a, 5b, 6a, 7c, 8b, 9a,10c,11b,12b,13b,14b,15a,16c,17a,18a 


