
Астрономія 2021 рік 

 

10 клас 
 

Тести (кожна правильна відповідь – 1 бал) 

1. Полярні сяйва є наслідком 

А). Зимового сонцестояння. Б). Затемнення Сонця.  В). Спалаху на Сонці. Г). Проходження метеорного потоку. 

2. Через скільки сузір’їв проходить видимий річний рух Сонця? 

А) 12;    Б) 13;     В) 48;   Г) 88. 

3. Сонячну корону можна спостерігати під час: 

А) Місячного затемнення; Б) Сонячного затемнення; В) Спалаху на Сонці; Г) Полярного сяйва. 

4. Полярна ніч триває приблизно 3 місяці на широті:  
А) 23,5 градусів;  Б) 52,5  градусів;  В) 90 градусів ;  Г) 75,5 градусів 

5.Визнате  вчених за їх внеском у вивчення Сонячної системи (кожна правильна пара – 1 бал) 

1. Створив геоцентричну систему світу А. Ньютон 

2. Встановив закони руху планет по еліптичних орбітах Б. Коперник 

3. Сформулював закон всесвітнього тяжіння В. Галілей  

4. Першим  використав телескоп для астрономічних досліджень Г. Аристотель 

 Д. Кеплер 

 

Задачі  (орієнтовно по 5 балів) 

Задачі 

1. Як і на скільки відсотків зміниться період обертання штучного супутника Землі, який рухається 

по коловій орбіті на висоті 800 км, якщо він перейде на орбіту з вдвічі більшою висотою?  

2. Тяжіння Місяця створює у водяній оболонці Землі дві припливні хвилі, розташовані вздовж 

прямої, що з’єднує центри Землі і Місяця. Чому припливи у даній точці відбуваються не рівно через 

12 годин? Обрахуйте цей період. 

3. Вважаючи, що товща атмосферного шару Венери значно менша її радіуса, оцініть масу 

атмосфери цієї планети. Радіус Венери 6052 км, маса Венери 4,9·1024 кг, середній атмосферний тиск 

10 МПа.  

4. Знайдіть довжину смуги повного сонячного затемнення тривалістю 3 години, якщо вона 

пролягає по поверхні Землі паралельно екватору на широті 450. Яку частину площі земної поверхні 

становить смуга, якщо її ширина 200 км?  

5. На який максимальний кут може відійти Земля від Сонця для спостерігача, що знаходиться на 

Юпітері? Орбіти планет вважати коловими радіусами 150 млн км і  780 млн км  відповідно. Якою в 

цей момент буде відстань від Землі до Юпітера?  
  

Довідкова інформація 
Радіус Землі 6370 км Гравітаційна стала 6,67·10-11 Нм2/кг2 

Середня відстань від Землі до Сонця (астрономічна 
одиниця) – 150 млн км. 

Період обертання Місяця навколо 
Землі 27,3 доби. 
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Задачі-11 (орієнтовно по 5 балів) 

1. Добовий горизонтальний паралакс космічного корабля, що летить до Марса, становить 20. 

Скільки часу йде радіосигнал із корабля до земного пункту керування? 

2. На який максимальний кут може відійти Земля від Сонця для спостерігача, що знаходиться на 

Юпітері? Орбіти планет вважати коловими радіусами 150 млн км і  780 млн км  відповідно. Якою в 

цей момент буде відстань від Землі до Юпітера? 

3. Вважаючи, що товща атмосферного шару Венери значно менша її радіуса, оцініть масу 

атмосфери цієї планети. Радіус Венери 6052 км, маса Венери 4,9·1024 кг, середній атмосферний тиск 

10 МПа. 

4. Знайдіть довжину смуги повного сонячного затемнення тривалістю 3 години, якщо вона 

пролягає по поверхні Землі паралельно екватору на широті 450. Яку частину площі земної поверхні 

становить смуга, якщо її ширина 200 км?   

5. Тяжіння Місяця створює у водяній оболонці Землі дві припливні хвилі, розташовані вздовж 

прямої, що з’єднує центри Землі і Місяця. Чому припливи у даній точці відбуваються не рівно через 

12 годин? Обрахуйте цей період. 

Довідкова інформація 

Радіус Землі 6370 км Гравітаційна стала 6,67·10-11 Нм2/кг2 
Середня відстань від Землі до Сонця (астрономічна 
одиниця) – 150 млн км. 

Період обертання Місяця навколо 
Землі 27,3 доби. 

Швидкість електромагнітної хвилі у вакуумі 3٠108м/с 

 
  


