
 

ЗАВДАННЯ   ІІІ   ЕТАПУ   
VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З АСТРОНОМІЇ 
 

МОЛОДША ГРУПА 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  
1. Яке тіло знаходиться у центрі геоцентричної системи світу? 

А. Сонце. Б. Юпітер. В. Сатурн. Г. Земля. Д. Венера. 
2. Як називаються типи галактик, які мають вигляд кіл або еліпсів? 

А. Спіральні. Б. Неправильні. В. Еліптичні. Г. Розсічені. Д. Колові. 
3. Явище, при якому Місяць частково або повністю затуляє Сонце, називається: 

А. Приплив. Б. Відплив. В. Місячне 
затемнення. 

Г. Сонячне 
затемнення. 

Д. Синод. 

4. Оріон, Котяче Око, Червоний Прямокутник, Тарантул, Равлик. Хто «зайвий» в цьому 
списку? 
А. Оріон.  Б. Котяче Око. В. Червоний Прямокутник. Г. Тарантул.    Д. Равлик.    

5. На могилі якого вченого-астронома висічена епітафія: «Зупинив Сонце – зрушив Землю»?  
А. Кеплер. Б. Галілей. В. Коперник. Г. Птоломей. Д. Бруно. 

6. Яке сузір’я займає на небі найбільшу площу? 
А. Велика Ведмедиця. Б. Оріон. В. Великий Пес. Г. Гідра. Д. Щит. 

7. В перекладі з грецької слово „планета” означає: 
А. Загублена. Б. Блукаюча. В. Невідома. Г. Загадкова. Д. Одинока. 

8. На одну шальку «астрономічних терезів» помістили Сонце. Скільки таких планет як Земля 
слід помістити на другу шальку, щоб зрівноважити Сонце? 
А. 1030. Б. 109000.  В. 330000.  Г. 1000000.  Д. 200000.  

9. Невеликі безформні зіркоподібні тіла, що рухаються навколо Сонця, називаються: 
А. Астероїди. Б. Метеорити. В. Планети. Г. Комети. Д. Боліди. 

10. Як називаються об'єкти у Всесвіті, куди все провалюється й звідки нічого не виходить: 
А. Чорні трикутники. Б. Чорні діри. 
В. Галактики. Г. Немає таких областей. 

ЗАДАЧІ  
11. «Годинник на Титані». У скільки разів і як змінить свій хід маятниковий 

годинник, якщо його перенести з Землі на супутник Сатурна Титан? Радіус 
Титана 2575 км, маса 1,345·1023 кг.  

12. «Переліт». Уявіть, що ви летите на літаку з Сан-Франциско (37°47′ пн.ш., 
122°25′ з.д., годинний пояс n = 16h) в Канберру (Австралія, 35°18′ пд.ш., 149°07′ сх.д., 
годинний пояс n = 11h). Оцініть час та дату посадки вашого літака за годинником 
аеропорту Канберри, якщо вилетіти заплановано об 19h00m 18 лютого за годинником 
аеропорту в Сан-Франциско. Середня швидкість літака 800 км/год. Вважати, що літак 
рухається найкоротшим шляхом. Середній радіус Землі прийняти рівним 6378 км.  

13. «Політ до нейтронної зорі». Уявімо недалеке майбутнє. Астрономи відкрили нейтронну 
зорю з планетною системою, що летить майже точно до Сонця на відстані 5 світлових 
років. Найближче до Сонця ця зірка буде через 2500 років. До нейтронної зорі відправили 
дослідницький космічний корабель. Через скільки років після старту він повернеться на 
Землю, якщо проведе 20 років на орбіті навколо нейтронної зорі? Скільки часу витратить 
космічний корабель на політ до нейтронної зорі і скільки на 
зворотну дорогу? Швидкість корабля в обох напрямах дорівнює 
0,01 швидкості світла. Швидкість світла 300 000 км/c.  

14. «Супермісяччя». 31 січня 2018 року жителі Землі могли 
спостерігати одночасно три незвичайних явища: супермісяччя 
(повний Місяць, який співпадає з проходженням Місяцем через перигей орбіти), повне 
місячне затемнення та «блакитний» Місяць – друге повномісяччя за місяць (перше –                 



02 січня 2018 року). Минулого разу таке поєднання спостерігалося в 1982 році, а 
повториться тільки в 2037 році. Засоби масової інформації повідомляли, що 
спостережувані розміри і яскравість Місяця цього дня значно більше звичайних значень. 
Знайдіть, на скільки в реальності відрізнявся в цей час видимий розмір Місяця і 
освітленість, що створюється ним на поверхні Землі, від середнього повного Місяця і від 
повного Місяця в апогеї. Ексцентриситет місячної орбіти 0,055 

15. «Політ на Марс». НАСА і ESA оголосили політ на Марс своєю метою 
в XXI столітті, озвучивши ідею доставки експедиції на Марс, як 
першого кроку в колонізації цієї планети. Планета Марс таїть у собі ще 
чимало загадок, і щоб їх вирішити людству належить більш детально досліджувати його. 
Можливо, недалекий той день, коли нога людини вперше вступить на червону планету. 
Але щоб це сталося, необхідно вирішити досить важливі нагальні питання: розробити 
технологію таких польотів, здійснити її, врахувати безліч важливих нюансів, таких як 
вплив космічної радіації на астронавтів, і, зрозуміло, правильно розрахувати, як 
траєкторію польоту, так і скільки часу летіти до Марса від Землі. Уявімо, що політ на 
Марс здійснюється гоманівською (з найменшими затратами енергії) траєкторією. Скільки 
часу космічний корабель буде летіти до Марса? Який кут утворюватимуть напрямки з 
Землі на Марс і Сонце в момент запуску корабля? Велика піввісь орбіти Землі становить              
1 а.о., Марсу – 1,52 а.о. Орбіти Марса та Землі вважати коловими та такими, які лежать в 
одній площині. На кресленні схематично зобразіть положення планет.  

ПРАКТИЧНИЙ ТУР 
16. За допомогою рухомої карти зоряного неба визначте екваторіальні координати, сузір’я, 

момент сходу, верхньої кульмінації та заходу; зробіть висновок про можливості 
спостереження небесних об’єктів (Плеяди, Спіка, Рігель, Альтаїр) 18 лютого 2018 року. 

Об’єкт  Сузір’я Координати Верхня 
кульмін. Схід Захід Умови спостереження α δ 

Плеяди         
 Спіка          
Рігель         

Альтаїр         
17. «Гра Місяцем». Упіймати момент, коли люди грають Місяцем – дуже цікаво! І деяким 

фотографам це вдається, вони роблять фантастичні знімки! Ця оригінальна фотографія 
опублікована на сайті Собкор (https://sobkor.net/obshhestvo/12855-1-yanvarya-zhiteley-zemli-
poraduet-pervoe-v-2018-godu-superlunie.html). Оцініть за фотографією відстань від 
фотографа до гравців. Радіус Місяця прийняти рівним 1738 км, відстань від Землі до 
Місяця – 384000 км.  
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ЗАВДАННЯ   ІІІ   ЕТАПУ   
VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З АСТРОНОМІЇ 
 

СТАРША ГРУПА 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  
1. Які екваторіальні координати Сонця в момент осіннього рівнодення? 

А. α = 6h, δ = 23,5°. Б. α = 0h, δ = 0°. В. α = 12h, δ = 0°. Г. α = 18h, δ = –23,5°. 
2. Спочатку існувало досить велике сузір’я Корабель Арго. Астроном Нікола Луї де Лакайль 

запропонував поділити його на окремі самостійні сузір’я. В наш час замість одного 
Корабля Арго маємо: 
А. Кіль, Корма, Секстант, Трикутник.  Б. Корма, Паруси, Насос, Сітка. 
В. Кіль, Компас, Корма, Паруси. Г. Компас, Корма, Октант, Паруси. 

3. Незвичайні зірки радіусом близько 10 км, густина яких фантастична й становить               
2·1014 кг/м3, це … 
А. Електронні зірки. Б. Протонні зірки. В. Нейтронні зірки. Г. Позитронні зірки. 

4. Який період обертання космічного тіла, якщо він віддалений від Сонця на 9 а.о.?  
А. 9 років. Б. 3 роки. В. 81 рік.  Г. 1 рік.  Д. 27 років.  

5. Яка довгота обсерваторії, якщо в 16h 00m 00s за місцевим часом час за Гринвічем становив 
13h 57m 56s?   
А. 30º31' з.д. Б. 57º56' сх д. В. 30º31' сх.д.  Г. 2º02' сх д. Д. 30º31' пн.ш. 

6. Яким з перелічених знаків позначають точку весняного рівнодення? 
А. . Б. . В. . Г. . Д. ϒ. 

7. Космічний корабель, що рухається навколо Землі по еліпсу, найбільшу швидкість має: 
А. У перигеї. Б. В апогеї. В. У перигелії. Г. В афелії. 
Д. Швидкість корабля не змінюється.     

8. Які небесні об’єкти не «порушують» кордонів сузір’їв? 
А. Сонце. Б. Планети. В. Зорі.  Г. Комети. Д. Місяць. 

9. Назва астрономічного приладу телескоп походить від слів ... 
А. «далеко дивлюсь». Б. «все бачу». В. «далеко чую».  Г. «далеко переміщаюсь». 

10. Скільки наближено зірок можна спостерігати на небі неозброєним оком? 
А. 1500. Б. 3000. В. 4500. Г. 1000. Д. 4000. 

ЗАДАЧІ  
11. «Стародавні астрономи». Близько 1100 року до нашої ери китайські астрономи виміряли 

максимальну висоту Сонця в дні літнього і зимового сонцестоянь. В першому випадку 
вони отримали величину h1 = 79º07ʹ, а в другому – h2 =31º19ʹ. Обидва рази Сонце було на 
півдні від зеніту. Знайдіть широту місцевості, де проводилися спостереження, а також кут 
нахилу екліптики до небесного екватора в ту епоху.  

12. «Міжзоряні перельоти». Два космічні апарати майбутнього стартують з Землі зі 
швидкостями відносно Сонця 1000 км/с і 10000 км/c відповідно. Перший летить до 
екзопланети Проксима Центавра b (паралакс π = 0,ʺ7687), а другий – до планетної системи 
навколо зірки TRAPPIST - 1 (відстань 39,50 світлових років). По прильоту обидва кораблі 
відразу ж відправлять деякі дані на Землю за допомогою радіозв'язку. Дані від якого 
корабля прийдуть раніше і на скільки? Відповідь надати в роках. Часом польоту в середині 
планетних систем знехтувати.  

13. «Супермісяччя». 31 січня 2018 року жителі Землі могли 
спостерігати одночасно три незвичайних явища: супермісяччя 
(повний Місяць, який співпадає з проходженням Місяцем через 
перигей орбіти), повне місячне затемнення та «блакитний» 
Місяць – друге повномісяччя за місяць (перше – 02 січня 2018 року). Минулого разу таке 
поєднання спостерігалося в 1982 році, а повториться тільки в 2037 році. Засоби масової 
інформації повідомляли, що спостережувані розміри і яскравість Місяця цього дня значно 



більше звичайних значень. Знайдіть, на скільки в реальності відрізнявся в цей час видимий 
розмір Місяця і освітленість, що створюється ним на поверхні Землі, від середнього 
повного Місяця і від повного Місяця в апогеї. Ексцентриситет місячної орбіти 0,055 

14. «Політ на Марс». НАСА і ESA оголосили політ на Марс своєю метою в 
XXI столітті, озвучивши ідею доставки експедиції на Марс, як першого 
кроку в колонізації цієї планети. Планета Марс таїть у собі ще чимало 
загадок, і щоб їх вирішити людству належить більш детально досліджувати його. 
Можливо, недалекий той день, коли нога людини вперше вступить на червону планету. 
Але щоб це сталося, необхідно вирішити досить важливі нагальні питання: розробити 
технологію таких польотів, здійснити її, врахувати безліч важливих нюансів, таких як 
вплив космічної радіації на астронавтів, і, зрозуміло, правильно розрахувати, як 
траєкторію польоту, так і скільки часу летіти до Марса від Землі. Уявімо, що політ на 
Марс здійснюється гоманівською (з найменшими затратами енергії) траєкторією. Скільки 
часу космічний корабель буде летіти до Марса? Який кут утворюватимуть напрямки з 
Землі на Марс і Сонце в момент запуску корабля? Велика піввісь орбіти Землі становить                   
1 а.о., Марсу – 1,52 а.о. Орбіти Марса та Землі вважати коловими та такими, які лежать в 
одній площині. На кресленні схематично зобразіть положення планет.  

15. «Супутник». Супутник рухається по коловій орбіті на відстані від поверхні Землі, що 
дорівнює її радіусу R. В певний момент часу з супутника запускається в напрямку руху 
космічна станція на іншу планету, після чого частина супутника, що залишилася, 
рухається по еліптичній орбіті, яка проходить дуже близько до поверхні Землі в точці, яка 
протилежна до точки старту станції. Яку максимальну частину маси супутника може 
становити маса станції?  

ПРАКТИЧНИЙ ТУР 
16. За допомогою рухомої карти зоряного неба визначте екваторіальні координати, сузір’я, 

момент сходу, верхньої кульмінації та заходу; зробіть висновок про можливості 
спостереження небесних об’єктів (Плеяди, Спіка, Рігель, Альтаїр) 18 лютого 2018 року. 

Об’єкт  Сузір’я Координати Верхня 
кульмін. Схід Захід Умови спостереження α δ 

Плеяди         
 Спіка          
Рігель         

Альтаїр         
17. «Гра Місяцем». Упіймати момент, коли люди грають Місяцем – дуже цікаво! І деяким 

фотографам це вдається, вони роблять фантастичні знімки! Ця оригінальна фотографія 
опублікована на сайті Собкор (https://sobkor.net/obshhestvo/12855-1-yanvarya-zhiteley-zemli-
poraduet-pervoe-v-2018-godu-superlunie.html). Оцініть за фотографією відстань від 
фотографа до гравців. Радіус Місяця прийняти рівним 1738 км, відстань від Землі до 
Місяця – 384000 км.  
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