АЮ 5-7 У

КОНКУРС «АСТРОНОМ-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 5-7 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://man-junior.org.ua/ після 20
січня 2018 року. Перевірка виконання тестових завдань здійснюється за допомогою комп’ютерної програми.

Завдання, які оцінюються в 3 бали
1. Астрономія – це наука про...– ...
А) передбачення долі людини за спостереженнями зоряного неба і планет; Б) рух планет навколо Сонця;
В) рух, будову і розвиток небесних тіл, про Всесвіт; Г) внутрішню будову планет.
2. Астрономія у перекладі з грецької:
А) астро – закон, номос – зоря;
В) астро – світило, номос – порядок;

Б) астро – зоря, номос – закон;
Г) астро – порядок, номос – світило.

3. Вчені досліджують небесні тіла і космічні явища у спеціальних спорудах – ...
А) консерваторіях; Б) територіях; В) галереях; Г) обсерваторіях.
4. Сонячна система – це …
А) Сонце, навколо якого обертається Земля; Б) Земля і Місяць, що обертається навколо нього;
В) Сонце, навколо якого обертається Земля, навколо якої обертається Місяць; Г) планетна система,
утворена центральною зорею Сонцем і всіма небесними тілами, що обертаються навколо нього.
5. До небесних тіл відносяться:
А) планери, дельтаплани, повітряні змії; Б) літаки, дирижаблі, ракети; В) зорі, планети, супутники
планет, астероїди, комети, метеороїди; Г) птахи і комахи.
6. З наведеного переліку приладів виберіть ті, які дослідники використовують при астрономічних
спостереженнях.
Рулетка, гномон, палетка, телескоп, мікроскоп, астролябія, мензурка, терези.
А) телескоп, мікроскоп, терези;
Б) рулетка, палетка, астролябія;
В) мензурка, терези, телескоп, гномон;
Г) гномон, телескоп, астролябія.
7. Назва якого астрономічного приладу походить від слів «далеко дивлюсь»?
А) мікроскоп; Б) статоскоп; В) фільмоскоп; Г) телескоп.
8. Конструктором перших у світі космічних кораблів був українець ...
А) Юрій Дрогобич; Б) Юрій Кондратюк; В) Сергій Корольов; Г) Леонід Каденюк.
9. На скільки сузір’їв поділено небо?
А) 100; Б) 48; В) 117; Г) 88.
10. Кількість планет у Сонячній системі рівна ...
А) 7; Б) 8; В) 9; Г) 10.

Завдання, які оцінюються в 4 бали
11. З якого космічного тіла доставлено зразки цих порід?
А) з комети Чурюмова-Герасименко;
Б) з Місяця;
В) з Марса;
Г) з Меркурія.

12. Чим займаються ці люди?
А) спостерігають метеорний потік Персеїди;
Б) спостерігають повне затемнення Місяця;
В) спостерігають часткове сонячне затемнення;
Г) ловлять сонячний вітер.

13. Американський космонавт Нейл Армстронг – перша
людина, яка залишила свої сліди на поверхні Місяця.
Коли це сталося?
А) 4 жовтня 1957 року; Б) 12 квітня 1961 року;
В) 20 липня 1969 року; Г) 31 грудня 1999 року.
14. Як називався транспортний засіб, за допомогою якого
американські астронавти переміщалися по поверхні
Місяця?
А) Луноход;
Б) Юйту;
В) Ровер;
Г) Яха.

15. З поверхні якої планети дивиться в небо це «обличчя»?
Як звати «спостерігача»?

А) Меркурій, Погляд Гермеса; Б) Венера, Лик Афродіти;
В) Земля, Спостерігач; Г) Марс, Марсіанський Сфінкс.
16. У скільки разів Місяць за розмірами менший від
Землі?
А) у 2 рази; Б) у 3 рази; В) у 4 рази; Г) у 5 разів.
17. Коли в нашій місцевості Сонце піднімається
найвище над горизонтом впродовж року?
А) 23 вересня; Б) 22 грудня; В) 21 березня; Г) 22 червня.
18. На малюнку зображено...
А) кратери на Місяці; Б) плями на Сонці; В) канали на Марсі; Г) гори на Землі.
19. В основу геоцентричної системи світобудови покладено наступне
твердження:
А) Сонце і зорі рухаються навколо Землі; Б) планети рухаються по небосхилу
петлеподібно; В) планети, включаючи Землю, рухаються навколо Сонця;
Г) небесна сфера обертається навколо Землі.

20. Анрі Пуанкаре, якого вважають одним з найвидатніших математиків світу всіх часів, так писав про
астрономію: «Астрономія корисна тому, що вона возвеличує нас над нами самими; вона корисна тому, що
вона велична; вона корисна тому, що вона…»
Завершіть думку А. Пуанкаре, обравши правильний варіант відповіді:
Б) … вона базується на математичній теорії;
А) … вона вірно описує закони Всесвіту;
В) … вона є частиною фізики;
Г) … вона прекрасна.

Завдання, які оцінюються в 5 балів
Для виконання наступних завдань Вам дано 12 фотографій небесних об’єктів.
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21. Під яким номером знаходиться, строго кажучи, не астрономічний об’єкт?
А) 3 і 5; Б) 4 і 8; В) 7 і 10; Г) 6 і 12.
22. На якій світлині зображено сузір’я?
А) 2; Б) 5; В) 6; Г) 11.
23. Вкажіть світлини, на яких зображено супутники планет?
А) 1 і 7; Б) 2 і 5; В) 3 і 9; Г) 11 і 12.
24. Яка власна назва об’єкту №12?
А) Меркурій; Б) Венера; В) Юпітер; Г) Сатурн.
25. Наша «домашня зоря» Сонце позначено номером …
А) 2; Б) 7; В) 10; Г) 11.
26. На якій фотографії зображено комету?
А) 3; Б) 4; В) 6; Г) 12.
27. Зоряне скупчення Плеяди позначене числом …
А) 3; Б) 5; В) 9; Г) 11.

28. Яка пара небесних тіл може спричинити таке астрономічне явище, як затемнення?
А) 2 і 3; Б) 4 і 5; В) 9 і 12; Г) 1 і 10.
29. Який ряд чисел відповідає порядку віддалення об’єктів від Землі, тобто, від меншої відстані до більшої?
А) 1 – 4 – 12 – 8 – 11 - 7; Б) 4 – 1 – 10 – 12 – 3 - 2;
В) 2 – 9 – 10 – 12 – 7 - 8; Г) 1 – 3 – 5 – 7 – 8 - 10.
30. Розставте тіла в порядку зменшення їхніх розмірів.
А) 2 – 9 – 10 – 12 – 7 - 8; Б) 1 – 3 – 5 – 7 – 8 - 10.;
В) 4 – 1 – 10 – 12 – 3 - 2; Г) 1 – 4 – 12 – 8 – 11 - 7.

«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

