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КОНКУРС «АСТРОНОМ-ЮНІОР ЕРУДИТ 2018»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 10-11 класів
Шановні учасники конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»!
Вітаємо Вас і Ваших вчителів з початком Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор
Ерудит» 2018/2019 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 2019 року. Перевірка виконання тестових завдань здійснюється за допомогою комп’ютерної програми.

Завдання, які оцінюються в 3 бали
1. Власна назва цієї туманності …
А) Душа Всесвіту;
Б) Сфера Чудес;
В) Блакитний Рай;
Г) Равлик або Око Бога.
2. Як називається точка, що
відмічена на небесній сфері точка?
А) квадрант;
Б) секстант;
В) радіант;
Г) сержант.
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3. На світлині – Хрест Ейнштейна. Він являє собою …
А) систему екзопланет далекої зорі;
Б) галактичне скупчення;
В) гравітаційне лінзоване зображення квазару, який
розташований по осі зору за галактикою;
Г) оптичне явище,яке обумовлене високою концентрацією
кристаликів льоду в земній атмосфері.

4. Як рухається Сонце в Галактиці?
А) В напрямку сузір’їв Ліри і Геркулеса з швидкістю 20км/с.
Б) В напрямку к центру Галактики з швидкістю 20км/с.
В) В напрямку точки Апекс з швидкістю 250км/с.
Г) Робить один оберт навколо центра Галактики за 250 млн. років.
5. Що спостерігається у центрі Галактики?
А) Нейтронна зоря.
Б)Червоний гігант.
В) Зоряне скупчення.
Г) Чорна діра.
6. Яку подію зафіксовано на світлині?
А) руйнування кілець Сатурна;
Б) виверження вулкану на Венері;
В) океанічний шторм на Нептуні;
Г) бомбардування Юпітера фрагментами
Шумейкера-Леві.
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7. З Києва в Нью-Йорк вилетів літак в 700 і знаходився в
дорозі 5 годин. В який час він прилетів в Нью-Йорк по місцевому
часу?(Нью-Йорк знаходиться в 19 поясному часу).
А) о 1300;
Б) о 200;
В) о 1200;
Г) о 500.

8. Що тут зображено?
А) 1-3-4 – Венера (зміни хмарного покриву), 2 – Земля;
Б) 1 – Плутон, 2 – Місяць, 3 – Титан, 4 – Міранда;
В) 1 – Юпітер, 2 – Земля, 3 – Сатурн, 4 – Нептун;
Г) 1-3-4 – зрізи на кільцях ковбаси; 2 – Місяць.
9. В який з телескопів можна побачити найбільшу
кількість зір?
А) В рефлектор з діаметром об’єктива 5м.
Б) В рефрактор з діаметром об’єктива1м.
В) В радіотелескоп з діаметром 20м.
Г) В телескоп із збільшенням 1000 і діаметром об’єктива
3м.
10. Яка з формул, розташованих нижче, є записом третього закону Кеплера?
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Завдання, які оцінюються в 4 бали
Цю фотографію змонтовано із знімків, зроблених 28 листопада 2012 року в місті Баку в
Азербайджані. На ній зображено схід повного Місяця і Юпітера. На початку сходу Місяць перебував
у фазі часткового затемнення. Ця світлина досліджується в питаннях №11-20.
11. Який кутовий діаметр Місяця?
А) 0,5°;
Б) 1°;
В) 2°;
Г) 4°.
12. З яким інтервалом
знімки?
А) 2 хвилини;
Б) 12 хвилин;
В) 24 хвилини;
Г) 30 хвилин.

робилися

13. Скільки часу приблизно велися
фотоспостереження?
А) 8 хвилин;
Б) 18 хвилин;
В) 28 хвилин;
Г) 38 хвилин.
14. В якому
Місяць?
А) Риби;
Б) Овен;
В) Телець;
Г) Скорпіон.

сузір’ї

знаходився

15. У якій конфігурації знаходився Юпітер?
А) східна квадратура; Б) західна елонгація; В) верхнє з’єднання; Г) протистояння.
16. На якій кутовій відстані від Місяця знаходиться Юпітер?
А) 0,5°;
Б) 1°;
В) 1,5°;
Г) 3°.
17. Якою була відстань до Юпітера в а.о.?
А) 5;
Б) 4;
В) 3;
Г) 2

18. За який час небесна сфера повертається на кут, який рівний кутовому діаметру Місяця?
А) 1 хвилина;
Б) 2 хвилини;
В) 3 хвилини;
Г) 4 хвилини.
19. В якому сузір’ї знаходилося Сонце?
А) Риби;
Б) Овен;
В) Телець;

Г) Скорпіон.

20. Яка яскрава зоря знаходилася в цей день на небесній сфері поблизу Сонця?
А) Антарес;
Б) Альтаїр;
В) Альдебаран;
Г) Кітальфія.
Завдання, які оцінюються в 5 балів
На малюнку зображено видиму відносну орбіту подвійної зорі 70 Змієносця.
Паралакс зорі p = 0″,185. На основі цього малюнку сформульовані питання №21-25.

21. Яка відстань до зорі?
А) 2,5 пк;
Б) 3,5 пк;

В) 4,5 пк;

Г) 5,4 пк.

22. Вважаючи, що велика піввісь орбіти лежить у площині малюнка, оцініть період обертання
супутника відносно головної зорі.
А) 80 років;
Б) 90 років;
В) 100 років; Г) 120 років.
23. Оцініть велику піввісь орбіти в секундах дуги?
А) 2″;
Б) 3″;
В) 4″;
Г) 5″.
24. Визначте велику піввісь орбіти в а.о.
А) 22;
Б) 33;
В) 44;

Г) 55.

25. Сума мас компонентів у масах Сонця рівна…
А) 16;
Б) 8;
В) 4;
Г) 1,6.
На малюнку зображено галактику Вир (М 51), відстань до якої 7 Мпк, а видима зоряна величина
m = 8,9. На основі цього малюнку сформульовані питання №26-30.

26. Який тип цієї галактики?
А) еруптивна;
Б) спіральна;

В) еліптична;

Г) неправильна.

27. За який час світло від галактики досягає Землі?
А) 23 000 років; Б) 230 000 років;
В) 2 300 000 років;

Г) 23 000 000 років.

28. Прийнявши сталу Габбла рівною 75 км/(с Мпк), оцініть променеву швидкість галактики.
А) 225 км/с; Б) 425 км/с; В) 525 км/с; Г) 725 км/с.

29. Обчисліть світність галактики в світностях Сонця.
А) 1010L~;
Б) 1015L~;
В) 1020L~;
Г) 1025L~.
30. Яка абсолютна зоряна величина галактики?
А) -5,1m;
Б)-10,1m;
В) -15,1m;
Г) -20,1m.

«МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ– 2019»
«Техніка»–17 грудня 2019 р.
1) Визначні винаходи та технології, запропоновані в ХХХХІ сторіччях.
2) Вправи на застосування логіки, спостережливості,
винахідливості.
«Екологія» –18 грудня 2019 р.
Завдання передбачають інтеграцію знань з екології,
біології, географії, знання екологічних знаків та знаків, що
попереджають про небезпеку при використанні певних
технічних засобів, речовин тощо.
«Астрономія» –19 грудня 2019 р.
Для виконання завдань потрібні астрономічні знання за
навчальними програмами з природознавства та астрономії для
загальноосвітніх навчальних закладів.
«Історія»–20 грудня 2019 р.
Завдання відповідають програмі для загальноосвітніх
навчальних закладів і складаються за матеріалами І семестру
поточного та ІІ семестру минулого навчальних років.
ВАЖЛИВО! Матеріали для підготовки 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.

ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ КОНКУРСУ«МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК – 2019»
• «Історик-Юніор» - «Мій внесок у музейну справу».
Впродовж року майбутні учасники конкурсу повинні поповнити музейну колекцію будь-якого
музею (шкільного, міського, селищного тощо) експонатами, документами тощо, які знайдені,
зібрані та досліджені самими учасниками. Представлені матеріали можуть віддзеркалювати різні
часи історії школи, вулиці, міста, села тощо.
• «Еколог-Юніор» - «Комплексна біоіндикація екологічного стану окремого біоценозу».
Можна використовувати і продовжувати дослідження 2018 року, якщо досліджувана ділянка
входитиме в обраний вами біоценоз.
• «Астроном-Юніор»- продовження загальних тем конкурсу 2018 р.:
Навести результати ВЛАСНИХ спостережень об’єктів зоряного неба;
Сформулювати завдання за космічними знімками як власними, так і з Інтернету, і навести його
розв’язання (продовження минулорічної теми).
• «Технік-Юніор» - продовження теми конкурсу 2018 р.: «Шляхами Я.І.Перельмана — ВЛАСНА
інтерпретація та продовження ідей і змісту відомих публікацій».
Методичні рекомендації та демонстраційні завдання публікуються на сайті конкурсу
http://man-junior.org.ua/

