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КОНКУРС «АСТРОНОМ-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»:ЗАВДАННЯ ДЛЯ 10-11 класів
Шановні учасники конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»!
Вітаємо Вас і Ваших вчителів з початком Міжнародного інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор
Ерудит» 2017/2018 навчального року, який проводиться Національним центром «Мала академія наук
України».
Оцінювання виконання тестових завдань здійснюється згідно таким критеріям:
1. На початку конкурсу кожний учасник отримує 30 балів.
2. За неправильну відповідь від загальної суми балів віднімається 25% від кількості балів за дане
завдання.
3. Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати при виконанні завдань тестового етапу,
становить 150. Час виконання завдань – 75 хв.
Сподіваємося, що кожний з учасників конкурсу добре підготувався до нього, тому буде
самостійно і вдумливо виконувати завдання. Бажаємо Вам, юні друзі, успіхів і сподіваємося, що Ви
станете завзятими дослідниками і поповните ряди Малої академії наук України.
Результати завдань та відповіді до них можна буде знайти на сайті конкурсу http://manjunior.org.ua/ після 20 січня 2018 року. Перевірка виконання тестових завдань здійснюється за
допомогою комп’ютерної програми.

Завдання, які оцінюються в 3 бали
Світлина до завдань 1 - 6
1. На тлі якого сузір’я сидить вартовий?
А) Оріон; Б) Геркулес;
Пес;
Г)
Велика

В) Великий
Ведмедиця.

2. В

який бік горизонту дивиться
вартовий?
А) на схід; Б) на захід; В) на південь;
Г) на північ.

3. Яка пора року, якщо фотознімок було
зроблено
опівночі?
А) зима; Б) кінець весни; В) середина
літа; Г) початок осені.

4. Серед зір, зафіксованих на світлині з
вартовим,
перебувають
і
такі:
А) Рігель, Бетельгейзе, Беллатрікс,
Альнілам, Альнітак, Саїф, Мінтака;
Б) Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрез, Аліот,
Бенетнаш, Міцар; В) Полярна, Кохаб,
Кіносура, Альруккаба, Феркад, Йїлдун,
Каффа; Г) Альдебаран, Натх, Альціона, Електра, Тайгета, Майя, Меропа.

5. Як рухалися зорі?
А) вертикально вгору; Б) вертикально вниз;
В) по дугах кіл в напрямку від лівого верхнього до правого нижнього кутів світлини;
Г) прямолінійно від правого нижнього до лівого верхнього кутів світлини.

6. Яка видима зоряна величина вогника цигарки?

А) рівна 2m; Б) менша за 2m;
В) більша за 2m; Г) за світлиною цього виявити неможливо.

Уважно розгляньте малюнок та дайте відповіді на
запитання 7 – 10.

7. На

малюнку
зображено
поверхню
…
А) Меркурія; Б) Венери; Г) Марса; Г) Місяця.

8. Де знаходилась фотокамера, яка зафіксувала дане
зораження?
А) на Землі; Б) на Місяці; В) на Меркурії; Г) на АМС
(автоматичній міжпланетній станції) .

9. Власна назва об’єкту з білими променями, який
знаходиться у центральній частині малюнку …
А) Кеплер;
Б) Коперник;
В) Архімед;
Г) Тіхо.

10. Радіальні білі смуги являють собою…
А) розломи в корі небесного тіла;
Б) потоки вулканічної лави;
В) канали штучного походження;
Г) речовину, розкидану при утворенні ударного кратера.

Завдання, які оцінюються в 4 бали
11. Планетари – це ...
А) гіпотетичні планети, які не обертаються навколо зір, а вільно дрейфують у міжзоряному просторі;
Б) істоти, які населяють екзопланети;
В) вчені, які займаються вивченням внутрішньої будови планет;
Г) космічні апарати, які здійснили посадку на поверхню планет Сонячної системи.

12. Яким з перерахованих знаків позначають точку весняного рівнодення?
А) H ; Б) E ; В) N ; Г) I .
13. Назвіть відмічену конфігурацію планети?
А) нижнє з’єднання; Б) протистояння;
елонгація; Г) західна квадратура.

В) східна

14. Виберіть із списку пари об’єктів або явищ, які
пов’язані один з одним: галактики, метеорні
потоки, пульсари, комети, сонячний вітер,
полярні сяйва.
А) галактики – комети, полярні сяйва – сонячний
вітер;
Б) пульсари – сонячний вітер, метеорні
потоки - комети;
В) полярні сяйва – галактики,
комети - пульсари;
Г) сонячний вітер – полярні
сяйва, комети – метеорні потоки.

15. Видатний український філософ і поет Григорій
Сковорода народився 22 листопада 1722 року за юліанським календарем. Назвіть дату, коли в Україні
відзначатимуть 300-річчя з дня його народження.
А) 2 грудня 2022 року;
Б) 3 грудня 2022 року;
В) 4 грудня 2022 року;
Г) 5 грудня 2022 року.
16. На Приморській площі міста Бердянськ встановлено
один з найбільших сонячних годинників Європи.
Діаметр його циферблату - 6 метрів, довжина стріли 3 метри 30 сантиметрів. Який час показує годинник в
момент спостереження?
А) 11 год 45 хв за середнім сонячним часом;
Б) 11 год 45 хв за літнім часом;
В) 11 год 45 хв за місцевим часом;
Г) 11 год 45 хв за декретним часом.

17. Явище, яке зафіксовано на цьому фрагменті з
відеоспостереження за Сонцем, - це …
А) флокула; Б) хромосферний спалах; В) протуберанець;
Г) факел.

18. Явищу на Сонці, мова про яке йшла в попередньому
завданні, відповідає таке означення:
А) ділянка фотосфери із зниженими температурою,
випромінюванням і газовим тиском, що зумовлено
призупиненням конвекції сильним магнітним полем;
Б) найбільш грандіозні за розміром утворення в сонячній короні, спостережувані на краю сонячного диску у
вигляді язиків полум’я або арок висотою від 15 до 100 тис. км при товщині 4-15 тис. км;
В) найбільш яскраві ділянки хромосфери, розміщені над фотосферними факелами і плямами;
Г) найбільш потужний процес на Сонці, тісно пов’язаний з активною областю. Супроводжується потужним
локальним збільшенням яскравості хромосфери, потужним ультрафіолетовим, рентгенівським,
радіовипромінюванням, а також викидом гарячої плазми.

19. В якій фазі перебуває Місяць?
А) Новий Місяць;
Г) Повня.

Б) серп Молодого Місяця;

В) серп Старого Місяця;

20. Мандрівник, перебуваючи в деякому місті, спостерігав «дивний» рух
Сонця по небосхилу: до полудня воно рухалося справа наліво, а після
полудня – зліва направо. В якому місті знаходився спостерігач?
А) Сідней, ϕ = -34°; Б) Одеса, ϕ = +46°; В) Оттава, ϕ = +45°; Г) Ріо-деЖанейро, ϕ = -23°.

Завдання, які оцінюються в 5 балів
На світлині – ефектне затемнення Сонця, яке відбулося у 2010 році. Воно було найтривалішим на все
наступне тисячоліття. Уважно розгляньте це зображення та дайте відповіді на запитання.

21. До якого типу відноситься це затемнення?
А) часткове;
В) повне;

Б) кільцеподібне;
Г) тороїдне.

22. У якій фазі перебував Місяць?
А) Новий Місяць; Б) Перша чверть; В) Повня; Г)
Остання чверть.

23. Якою

була максимальна
затемнення?
А) 3 хв 40 с;
Б) 5 хв 10 с;
В) 7хв 03 с;
Г) 11 хв 08 с.

тривалість

24. В якій точці своєї орбіти перебував Місяць?
А) апогеї;
В) перигеї;

Б) афелії;
Г) перигелії.

25. В якій точці своєї орбіти перебувала Земля?
А) апогеї; Б) афелії; В) перигеї; Г) перигелії.

26. Поблизу якої дати відбулося це затемнення?
А) 15 січня; Б) 15 квітня; В) 15 липня; Г) 15 жовтня.
27. Якою приблизно була відстань в цей час від Землі до Місяця?
А) 352 000 км; Б) 372 000 км; В) 392 000 км; Г) 412 000 км.

28. Якою приблизно була відстань від Землі до Сонця?
А) 147 000 000 км; Б) 150 000 000 км; В) 152 000 000 км; Г) 155 000 000 км.

цього

29. Якою була видима зоряна величина Сонця в той момент, коли диск Місяця переміщався по на тлі сонячного
диску?
А) -27m; Б) -25m; В) -23m; Г) -21m.

30. Сарос (давньоєгип. – повторення) – проміжок часу, через який повторюється послідовність сонячних і
місячних затемнень в певному порядку. Коли за саросом повториться це затемнення?
А) 5 січня 2035 року; Б) 15 січня 2035 року; В) 16 січня 2035 року; Г) 26 січня 2035 року.

«МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ – 2018»
«Техніка» - 11 грудня 2018 р.
Конкурс присвячений 135-річчю з дня
народження відомого популяризатора науки Якова
Ісидоровича Перельмана. Завдання конкурсу
пов’язані з публікаціями Я.І. Перельмана.
«Екологія» - 12 грудня 2018 р.
Завдання передбачають інтеграцію знань з
екології, біології та географії.
«Астрономія» - 13 грудня 2018 р.
Для
виконання
завдань
потрібні
астрономічні знання за навчальними програмами
для загальноосвітніх навчальних закладів з
природознавства, астрономії, а також з фізики,
(розділи, що стосуються астрономічних явищ).
«Історія» - 15 грудня 2017 р.
Завдання
відповідають
програмі
для
загальноосвітніх
навчальних
закладів
і
складаються за матеріалами І семестру поточного
та ІІ семестру минулого навчальних років. На
прохання вчителів для старших класів у завдання
для 9-11 класів будуть включені питання також з
української літератури із історичним змістом.
«МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК-2018»
ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ в 2017-2018 навчальному році
•
«Історик-Юніор» - ТЕМА: 100 років УНР – як це було і на що вплинуло у вашому
місті, селищі тощо. Дослідження на місцевому матеріалі.
•
«Еколог-Юніор» - ТЕМА: Біоіндикація екологічного стану водоймищ та річок.
Дослідження на місцевому матеріалі та практичні рекомендації.
•
«Астроном-Юніор» - продовження загальних тем конкурсу 2016р.:
1. Навести результати ВЛАСНИХ спостережень об’єктів зоряного неба;
2. Сформулювати завдання за космічними знімками як власними, так і з Інтернету, і
навести його розв’язання (продовження минулорічної теми).
•
«Технік-Юніор» - присвячується 135-річчю з дня народження Я.І. Перельмана,
видатного популяризатора науки, автора широко відомих книжок, де цікаво розповідається про
науку.
ТЕМА: Оригінальні досліди-фокуси – Перетворити фізичні (хімічні) досліди в пізнавальні
фокуси, використовуючи власні ідеї, а також за мотивами науково-популярних книжок Я.І. Перельмана
«Жива фізика», «Чи знаєте ви фізику?» тощо. При цьому необхідно використовувати пристрої,
виготовлені власноруч. Проте неможна використовувати досліди, які були вже продемонстровані на
конкурсі в травні 2015-2016 років.
Більше інформації на сайті http://man-junior.org.ua/
ВАЖЛИВО! Матеріали для підготовки, а також кращі учнівські проекти публікуються в
науково-популярному журналі Малої академії наук «Школа юного вченого».
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ ЖУРНАЛ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
«ШКОЛА ЮНОГО ВЧЕНОГО» – ЖУРНАЛ ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ ТА ЇЇ НАСТАВНИКІВ

Передплатний індекс 49246 у каталозі періодичних видань України, вартість
передплати на рік – 200 грн

