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КОНКУРС «АСТРОНОМ-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 8-9 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
1. Яка власна назва цієї галактики?
А) Веретено; Б) Зернятко; В) Сомбреро; Г) Сигара.
2. Американський космонавт Нейл Армстронг – перша людина,
яка залишила свої сліди на поверхні Місяця. Коли це сталося?
А) 4 жовтня 1957року;
Б) 12 квітня 1961 року;
В) 20 липня 1969 року;
Г) 31 грудня 1999 року.
3. Як називався транспортний засіб, за допомогою якого
американські астронавти переміщалися по поверхні Місяця?
А) Луноход; Б) Юйту; В) Ровер; Г) Яха.
4.
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.
5. Ділянку поверхні якої планети тут зображено?
А) Венера (Земля Афродіти);
Б) Місяць (Океан Бур);
В) Земля (пустеля Сахара);
Г) Марс (Пік Олімпік).

6. Спостерігач знаходиться на широті Запоріжжя. В якому з указаних
на малюнку напрямків буде рухатися спостережувана ним зоря?
А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.
7. В якому з указаних на малюнку напрямків (дивись попереднє
завдання) буде рухатися спостережувана зоря, якщо спостерігач
знаходиться на широті Кейптауна (Південна Африка)?
А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.
8. Юний любитель астрономії розпочав спостереження коли деяка зоря
перебувала в положенні 1, а закінчив, коли вона перемістилася в положення
2. Скільки часу тривали астроспостереження?
А) 3 год; Б) 4 год; В) 6 год; Г) 12 год.
9. Яка фаза Місяця доступна спостереженню?
А) Молодик; Б) Перша чверть;
В) Остання чверть; Г) Старий Місяць.
10. В який час доби проводились спостереження за
Місяцем, зображеному на попередньому
малюнку?
А) вранці; Б) в полудень; В) увечері; Г) опівночі.

Завдання, які оцінюються в 4 бали
Розглянувши супутникову світлину Землі, виконайте завдання 11 – 15
11. В який день року зроблено
фотознімок?
А) в день рівнодення;
Б) в день літнього сонцестояння;
В) в день зимового сонцестояння;
Г) в будь-який день року.

цей

12. Якою була пора доби в Україні у момент
фотографування?
А) ранок; Б) полудень; В) вечір; Г) північ.
13. Якою була пора доби в Австралії у момент
фотографування?
А) ранок; Б) полудень; В) вечір; Г) північ.
14. Де на момент зйомки Сонце спостерігалося
в зеніті?
А) на Мадагаскарі; Б) на півострові Індостан
В) на Великих Зондських островах; Г) посеред Індійського океану.
15. Чи сонячною була погода в момент зйомки у Ріо-де-Жанейро?
А) так, бо небо в цей день у Ріо було безхмарним;
Б) ні, оскільки небо в цей день у Ріо було затягнуте хмарами;
В) зранку було сонячно, а пополудні захмарилось;
Г) за світлиною цього встановити неможливо.

Схематичний малюнок до завдань 16 – 19
16. Ім'я якого вченого асоціюється з цією схемою?
А) Арістарх; Б) Гіппарх; В) Ератосфен; Г) Птолемей.
17. Які дослідження провів цей астроном?
А) виміряв радіус Землі; Б) визначив відстань від Землі до
Місяця; В) зробив оцінку маси Сонця; Г) встановив видиму
зоряну Полярної зорі.
18. Яке числове значення величини, отриманої внаслідок
досліджень?
А) 9,8; Б) 6371; В) 23,5; Г) 150 000 000.
19. Який прилад в своїх дослідженнях
використовував цей вчений?
А) секстант; Б) квадрант; В) трікветр; Г) скафіс.
20. Яке астрономічне явище демонструє дитяча дзиґа?
А) сутінки; Б) нутації; В) прецесія; Г) кульмінація.

Завдання, які оцінюються в 5 балів
Світлина до завдань 21 - 26
21. На тлі якого сузір’я сидить
вартовий?
А)
Оріон;
Б)
Геркулес;
В) Великий Пес; Г) Велика
Ведмедиця.
22. В який бік горизонту
дивиться вартовий?
А) на схід; Б) на захід; В) на
південь; Г) на північ.
23. Яка
пора
року,
якщо
фотознімок було зроблено
опівночі?
А) зима; Б) кінець весни; В)
середина літа; Г) початок осені.
24. 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.
25. 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.
26. 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 27 – 30
27. На малюнку зображено поверхню …
А) Меркурія;
Б) Венери;
Г) Марса;

Г) Місяця.

28. Де знаходилась фотокамера, яка зафіксувала дане
зображення?
А) на Землі; Б) на Місяці; В) на Меркурії; Г) на АМС
(автоматичній міжпланетній станції).
29.

Власна назва об’єкту з білими променями, який
знаходиться у центральній частині малюнку …
А) Кеплер; Б) Коперник; В) Архімед; Г) Тіхо.
30.
Радіальні білі смуги являють собою…
А) розломи в корі небесного тіла; Б) потоки вулканічної
лави; В) канали штучного походження; Г) речовину,
викинуту при утворенні ударного кратера.

«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 науковопопулярному 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

