
Старша група (загальна кількість балів: 22)

1. Що зображене на приведеному слайді?

Правильна відповідь: аналема Сонця. (1 бал)

2. Назва якого активного метеорного потоку походить від нині неіснуючого сузір’я?
Правильна відповідь:      квадрантиди.   (1 бал)

3. Який з перелічених класів зір є гіпотетичним?
Правильна відповідь: блакитні карлики. (1 бал)

4. Назвіть ім’я людини, яка була останньою, що ступала на поверхню Місяця.
Правильна відповідь: Юджин Сернан. (1 бал)

5.  Назвіть найбільшу (за  розмірами та масою) відому великомасштабну структуру у
видимій частині Всесвіту.
Правильна відповідь:   Велика стіна Геркулеса-Північної Корони.   (1 бал)

6. Назвіть комету для якої зафіксовано найбільшу кількість зближень із Землею.
Правильна відповідь:   комета Енке  .   (1 бал)



7. Всесвіт достатньо великий і містить достатньо багато зір та галактик. Отже, під час
погляду на небо наш промінь зору завжди має зустрічати зорю на своєму шляху. Тобто
вся  поверхня  нічного  неба  мала  б  бути  покрита  зорями,  а  поверхня  Землі  нагріта
випромінюванням від цих зір. Але цього не відбувається. Чому? Оберіть усі варіанти,
що пояснюють це.
Правильна  відповідь:    час  існування  Всесвіту  —  скінчений,  а  також  значна  частка  
випромінювання від зір у галактиках переходить у діапазони довших довжин хвиль через
розширення Всесвіту. (1 бал)

8. У першої зорі радіус у 2 рази більший, ніж у другої, а температура – в 1.4 рази менша.
Вказати приблизне співвідношення між їх світностями.
Правильна відповідь: відрізняються не більш як на кілька відсотків. (3 бали)

9.  Спробуємо  на  основі  розподілу  видимої  маси  в  Галактиці,  використовуючи закон
всесвітнього тяжіння Ньютона, знайти залежність швидкості обертання зір від відстані
до центру Галактики.  Ми б отримати, що починаючи з відстаней приблизно 10 кпк,

швидкість  має  зменшуватися  приблизно  за  законом  
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 Натомість,  результати

спостереження  показують,  що  ця  швидкість  майже  не  змінюється  від  відстані.  Цю
неузгодженість пояснює:
Правильна відповідь: наявність темної матерії. (1 бал)

10.  Основною  перешкодою  для  надточних  спостережень  за  допомогою  наземних
телескопів є:
Правильна відповідь: атмосфера Землі. (1 бал)

11. Затемнювано-подвійна зоря має видиму зоряну величину у мінімумі блиску рівну
8m,  а  у  максимумі  3m.  При  цьому  відомо,  що  промінь  зору  спостерігача  лежить  в
площині  обертання компонент,  а  їх  розміри -  однакові.  Які  видимі  зоряні  величини
компонент цієї зорі?
Правильна відповідь: 8  m   та трішки більше   3  m  . (1 бал)

12. Це сузір'я виглядає як велика буква W або M на небі. 
Прав  ильна відповідь: Касіопея.   (1 бал)

13. Це «13-е зодіакальне сузір’я», яке більшість астрологів не визнає знаком зодіаку.
Правильна відповідь: Змієносець. (1 бал)

14. Сонячні затемнення можуть відбуватися тільки під час фази Місяця:
Правильна відповідь: молодого місяця. (1 бал)

15. Рік на цій планеті коротший за день.
Правильна відповідь: Венера. (1 бал)

16.  Це  перший  відомий  астероїд,  який  потрапив  до  нашої  Сонячної  системи  з
міжзоряного простору. На гавайській мові його назва означає «посланець здалеку».
Правильна відповідь: ʻOumuamua.Oumuamua. (1 бал)



17. Скільки астероїдів відомо астрономам?
Правильна відповідь:   порядку мільйона  .   (1 бал)

18. Чому дорівнює загальна маса всіх астероїдів Головного поясу астероїдів?
Правильна відповідь:   менше маси Місяця  .   (1 бал)

19. Яка з перелічених нижче планет не має кілець?
Правильна відповідь: у всіх є кільця. (1 бал)

20. Третя за розміром та масою галактика у нашій Місцевій групі галактик:
Правильна відповідь:   галактика Трикутника  .   (1 бал)


