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1η φάση  «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

 
Θέµατα για το Λύκειο  

 
1.- Από τη Γη βλέπουµε τη Σελήνη, να ανατέλλει, να δύει και να έχει διάφορες φάσεις. Για έναν 
υποθετικό κάτοικο της Σελήνης:  

Α) Πώς φαίνεται, γενικά η Γη; Φαίνεται να ανατέλλει και να δύει; 
Β) Εάν ναι, για ποιους τόπους και γιατί; 
Γ) Έχει φάσεις; 

Δικαιολογείστε τις απαντήσεις σας.  
(Σηµείωση: Η συνολική απάντησή σας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200 λέξεις). 
 
Απάντηση: 
Α) Ένας υποθετικός παρατηρητής µένει κατάπληκτος, όταν αντικρίζει ένα τεράστιο ουράνιο σώµα, τη Γη µας, να µένει 
σε σταθερό σηµείο στον ουρανό της Σελήνης. Το παράδοξο αυτό φαινόµενο οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφορά της 
Σελήνης γύρω από τη Γη και η περιστροφή γύρω από τον άξονά της συµπίπτουν. 
Β) Οι µόνοι επί της Σελήνης παρατηρητές που βλέπουν τη Γη κατά περιόδους να βυθίζεται κάτω από τον ορίζοντα, 
είναι αυτοί, που βλέπουν τη Γη πολύ χαµηλά στον ορίζοντά τους. Η Γη σ’ αυτή την περίπτωση, δύει και ανατέλλει λό-
γω του φαινόµενου λικνίσεως της Σελήνης. 
Γ) Ο επί της Σελήνης παρατηρητής βλέπει µεν τη Γη ακίνητη ως προς τον ορίζοντά του, αλλά να παρουσιάζει φάσεις. 
Όταν στη Γη έχουµε Νέα Σελήνη, τότε η Γη στρέφει προς τη Σελήνη ολόκληρο το φωτιζόµενο από τον Ήλιο ηµισφαί-
ριό της και εποµένως ο επί τη Σελήνης παρατηρητής απολαµβάνει την «Πανγή» ή καλύτερα την «πασιφαή Γη», πολύ 
πιο φωτεινή από τη δική µας Πανσέληνο. Στις άλλες θέσεις της Γης (όπως φωτίζεται από τον Ήλιο) έχουµε τις διάφο-
ρες άλλες φάσεις της Γης, κατ’ αντιστοιχία µε τις φάσεις της Σελήνης όπως τις βλέπουµε από τη Γη. 
 
2.- Να υπολογισθεί η ταχύτητα αποµάκρυνσης ενός γαλαξία, που βρίσκεται σε απόσταση από τη 
Γη, d = 200 Mpc, αν η σταθερά του Χαµπλ θεωρηθεί ότι είναι h = 75 km/sec/Mpc. 

Απάντηση: v = h × d = 75km/sec/Mpc × 200Mpc = 15.000 km/sec.  
 
3.- Να ευρεθεί ο τύπος που µας δίνει την ταχύτητα κίνησης ενός δορυφόρου σε ύψος h από την ε-
πιφάνεια της Γης. Η ταχύτητα αυτή είναι ανεξάρτητη από τη µάζα του δορυφόρου; 
Λύση: 
Αν mδ είναι η µάζα του δορυφόρου, v η ταχύτητά του, R⊕ η ακτίνα της Γης και M⊕ η µάζα της, τότε 
ισχύει: 

 

 
4.- Ένας αστέρας έχει απόλυτο µέγεθος M = 5 και φαινόµενο µέγεθος m = 20. Πόσο µακριά βρί-
σκεται ο αστέρας από τη Γη σε σύγκριση µε την απόσταση Γης – Ήλιου, που ως γνωστό την λαµ-
βάνουµε ως 1 αστρονοµική µονάδα (1 AU); 
    Απάντηση: 

 

 
5.- Ο Ερατοσθένης κατάφερε να υπολογίσει την ακτίνα της Γης µε µεγάλη προσέγγιση. Αν «αλλοι-
ώναµε ελαφρώς την ιστορική αλήθεια» και υποθέταµε ελεύθερα ότι βρήκε την ακτίνα της Γης, R = 
6300 Κm έχοντας τοποθετήσει τους δύο πασσάλους σε απόσταση s = 400 Km τον ένα από τον άλ-
λο. Τι ύψος h θα είχε ο πάσσαλος που άφηνε σκιά d = 7 cm; 



Απάντηση: 

Σύµφωνα µε τη Γεωµετρία, η περίµετρος της Γης είναι: 
 

Η επίκεντρη γωνία ανάµεσα στους δύο πασσάλους (Π1 και Π2) θα είναι (σε µοίρες): 

 

Και άρα στο ορθ. τρίγωνο που σχηµατίζεται από τον πάσσαλο Π2 και τη σκιά του, θα έχουµε: 

 

 

 
6.- Υποθέτουµε ότι η τροχιά ενός κοµήτη, που περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο είναι έλλειψη. Η 
απόσταση του περιηλίου του κοµήτη είναι 1,42 αστρονοµικές µονάδες (AU), ενώ η απόσταση του 
αφηλίου του είναι 5,80 AU. Υπολογίστε τον χρόνο περιφοράς του κοµήτη γύρω από τον Ήλιο σε 
έτη και ηµέρες. 
Λύση: Ο µεγάλος άξονας περιφοράς του κοµήτη είναι: 

1,42 + 5,80 = 7,22 AU 
Εποµένως ο ηµιάξονας είναι: 7,22 / 2 = 3,61 AU. 

Τότε (σύµφωνα µε το Νόµο του Κέπλερ) θα είναι: 

έτη ≈ 6 έτη 314 ηµ. 
 
7.- Να σηµειώσετε µε Σ, εάν είναι σωστή ή µε Λ, αν είναι λάθος, η καθεµιά από τις παρακάτω προ-
τάσεις: 

7.1.- Η Πούλια είναι αστέρι. (Λ) 
7.2.- Ο αρχαίος Έλληνας αστρονόµος Πτολεµαίος διατύπωσε πρώτος το ηλιοκεντρικό σύ-

στηµα. (Λ) 
7.3.- Το ουράνιο σώµα Γανυµήδης είναι δορυφόρος του Δία. (Σ)  
7.4.- Ο γαλαξίας της Ανδροµέδας ανήκει στο Τοπικό Σύστηµα Γαλαξιών. (Σ) 
7.5.- Το Μικρό και το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου είναι ανώµαλοι γαλαξίες. (Σ) 
7.6.- Δύο τεχνητοί δορυφόροι της Γης, που έχουν το ίδιο µέτρο ταχύτητας, έχουν την ίδια 

τροχιά κίνησης. (Λ) 
7.7.- Όταν το λευκό φως διαχωρίζεται στα συνιστώντα χρώµατα, αυτά είναι πάντα σε συ-

γκεκριµένη σειρά. (Σ) 
7.8.- Ένα αστρικό έτος είναι ακριβώς 365,25 ηµέρες. (Λ) 
7.9.- Σε µια ισηµερινή βάση τηλεσκοπίου ο πολικός άξονας είναι κάθετος στον ουράνιο ι-

σηµερινό. (Σ) 

Π1 Π2 

φ 

φ 



7.10.- Οι ακτίνες γ και Χ αφενός και τα ραδιοκύµατα αφετέρου, είναι ριζικά σε διαφορετικά 
µέρη του φάσµατος. (Σ) 

 
 
 
8.- Να σηµειώσετε µε Χ τη σωστή απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω θέµατα:  

8.1.- Η ορθή αναφορά και η απόκλιση ενός άστρου µετρούνται µε βάση τους πόλους και: 
 Α) Τον ουράνιο ισηµερινό 

Β) Την ουράνια σφαίρα 
Γ) Την εκλειπτική  
Δ) Τη γραµµή των ισηµεριών 
Ε) Τον πρώτο µεσηµβρινό  (Α) 

8.2.- Στο οριζόντιο σύστηµα συντεταγµένων, η συντεταγµένη που µετριέται σε µοίρες, κά-
θετα προς τον ορίζοντα, ονοµάζεται: 
 Α) Ύψος 

Β) Αζιµούθιο  
Γ) Απόκλιση  
Δ) Ορθή αναφορά  
Ε) Αστρικός χρόνος   (Α) 

8.3.- Το πιο εξωτερικό στρώµα του Ήλιου λέγεται: 
Α) Φωτόσφαιρα 
Β) Ηλιακό στέµµα  
Γ) Προεξοχές 
Δ) Χρωµόσφαιρα 
Ε) Ηλιακές κηλίδες    (Β) 

8.4.- Όταν η Σελήνη βρίσκεται σε συζυγία µε τον Ήλιο, αλλά δεν τον καλύπτει πλήρως, έ-
χουµε τότε: 

Α) Μερική έκλειψη Σελήνης 
Β) Μερική έκλειψη Ηλίου 
Γ) Δακτυλιοειδή έκλειψη Ηλίου 
Δ) Ολική έκλειψη Σελήνης 
Ε) Ολική έκλειψη Ηλίου.   (Γ) 

8.5.- Ένας γήινος παρατηρητής µπορεί να δει από τον τόπο του τα 5/8 της σεληνιακής επι-
φάνειας εξ αιτίας του φαινοµένου: 

Α) Της ανάκλασης του γήινου φωτός πάνω στη Σελήνη 
Β) Της λίκνισης της Σελήνης 
Γ) Της τροχιάς της Σελήνης  
Δ) Των ρηγµάτων της Σελήνης  
Ε) Της περιστροφής της Σελήνης   (Β) 

 8.6.- Τα περισσότερα πετρώµατα στις σεληνιακές «θάλασσες» είναι: 
Α) Ανορθοσίτες 
Β) Βασάλτες 
Γ) Βραχώδη 
Δ) Κρυσταλλογενή 
Ε) Ιζηµατογενή     (Β) 

8.7.- Οι υπερκαινοφανείς τύπου ΙΙ παράγονται από: 
Α) Διπλά άστρα 
Β) Μικρής µάζας άστρα 
Γ) Άστρα της κύριας ακολουθίας   



Δ) Πολύ µεγάλης µάζας άστρα 
Ε) Λευκούς νάνους   (Δ) 

8.8.- Οι υπερκαινοφανείς αναγνωρίζονται και κατατάσσονται από το φάσµα τους και: 
Α) Τηλεσκόπια εξοπλισµένα µε κάµερες ccd 
Β) Ανάλυση της καµπύλης του φωτός τους 
Γ) Μακροχρόνιες παρατηρήσεις  
Δ) Ειδικά φίλτρα του τηλεσκοπίου 
Ε) Παρατηρήσεις ακτίνων – Χ. (Β) 

8.9.- Το 1967 η Τζόζελιν Μπελ Μπαρνέλ ανακάλυψε µαζί µε το Χιούις έναν νέο τύπο ου-
ρανίου αντικειµένου, που λέγεται: 

Α) Δίδυµο άστρο 
Β) Καφέ νάνος 
Γ) Πάλσαρ 
Δ) Ερυθρός γίγαντας  
Ε) Κβάζαρ     (Γ) 

8.10.- Η ύπαρξη των µελανών οπών προβλέπεται από: 
Α) Τη γενική θεωρία της Σχετικότητας 
Β) Τους νόµους του Κέπλερ 
Γ) Τους νόµους του Νεύτωνα 
Δ) Την κβαντοµηχανική  
Ε) Το νόµο της παγκόσµια έλξης (Α)  

 
 
 


