16ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός
Αστρονοµίας και ∆ιαστηµικής 2011
1η φάση «ΕΥ∆ΟΞΟΣ»
Θέµατα για το Γυµνάσιο
1. Σήµερα γνωρίζουµε ότι διανύουµε τη διαστηµική εποχή.
(α) Πότε άρχισε και µε ποια γεγονότα (2 έως 3 το πολύ) η εποχή αυτή;
(β) Ποια ήταν τα µεγαλύτερα (2 έως 3 το πολύ) κατορθώµατα της ανθρωπότητας, κατά τη γνώµη σας;
(γ) Να περιγράψετε ένα από τα κατορθώµατα αυτά, χωρίς η απάντησή σας να ξεπερνά τις 100 λέξεις.
2. Όλοι γνωρίζουµε από τα παιδικά µας χρόνια για τις εκλείψεις του Ήλιου και της Σελήνης.
(α) Πότε έχουµε έκλειψη Ηλίου και πότε Σελήνης; Να σχεδιάσετε τα αντίστοιχα σχήµατα.
(β) Ποια λέγεται µερική έκλειψη Ηλίου και ποια µερική έκλειψη Σελήνης; Σε τι διαφέρουν οι εκλείψεις αυτές από τις ολικές εκλείψεις;
(γ) Εκτός από τη µερική και την ολική έκλειψη Ηλίου, γνωρίζετε άλλου είδους έκλειψη Ηλίου; Πότε και µε
ποιο τρόπο δηµιουργείται;
3. Παρατηρήστε το παρακάτω σχήµα, που περιγράφει την τροχιά ενός πλανήτη γύρω από τον Ήλιο και βρείτε
τον αριθµό που αντιστοιχεί στα ακόλουθα:
(α) Ήλιος ______, (β) Έλλειψη ______, (γ) Αφήλιο ______, (δ) Περιήλιο ______, (ε) Η δύναµη της βαρύτητας είναι µέγιστη ______, (στ) Ο πλανήτης έχει την µικρότερη ταχύτητα ______.

4. Βρείτε τη σχετική θέση της Αφροδίτης ως προς τον Ήλιο, όταν είναι (α) Αποσπερίτης (βραδινό «αστέρι»),
(β) Αυγερινός (πρωινό «αστέρι»), (γ) σε σύνοδο.

Μεταφράσεις λέξεων:
Ecliptic: εκλειπτική
Venus: Αφροδίτη
Sun: Ήλιος
Orbit: Τροχιά
Western horizon: ∆υτικός ορίζοντας

5. Η Σελήνη ανατέλλει σήµερα σε ένα τόπο στις 20ώ 30λ και δύει στις 8ώ 10λ της επόµενης ηµέρας.

(α) Πόση ώρα κάνει να διανύσει το ηµερήσιο τόξο της;
(β) Ποια ώρα µεσουρανεί;
(γ) Αν υποθέσουµε ότι η περιφορά της γύρω από τη Γη γίνεται σε 30 ακριβώς ηµέρες, ποια ώρα θα ανατείλει την επόµενη µέρα;
6. Σηµειώστε µε (Σ) τη σωστή και µε (Λ) τη λανθασµένη απάντηση στις παρακάτω προτάσεις:
6.1 Οι πλανήτες στην αρχαία εποχή ήταν γνωστοί ως περιπλανώµενοι αστέρες.
6.2 Ο Ερατοσθένης µέτρησε για πρώτη φορά το µέγεθος της Γης.
6.3 Οι αστερισµοί είναι σχηµατικές παραστάσεις στον ουράνιο θόλο.
6.4 Όταν ένας πλανήτης βρίσκεται στη µακρινότερη θέση από τον Ήλιο, λέµε ότι είναι στο περιήλιο.
6.5 Ο Γαλιλαίος ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου.
6.6 Το φως τρέχει στο κενό µε ταχύτητα 250.000 χιλιόµετρα το δευτερόλεπτο.
6.7 Ο ∆ιεθνή ∆ιαστηµικός Σταθµός κατοικείται από αστροναύτες ακόµη και τώρα.
6.8 Ο Ποσειδώνας ανακαλύφθηκε, µετά την πρόβλεψή του, από µεταβολές στην τροχιά του Κρόνου.
6.9 Ο πλησιέστερος πλανήτης προς τον Ήλιο, που δεν ήταν γνωστός στους αρχαίους, είναι ο πλανήτης
Ουρανός.
6.10 Στην αρχαιότητα, τα άστρα του ουρανού είχαν καταταγεί σε 3 φαινόµενα µεγέθη, ανάλογα µε τις
λαµπρότητές τους.
7. Ο νάνος πλανήτης Πλούτωνας, βρίσκεται τώρα (∆εκέµβριος 2010) στον αστερισµό του Τοξότη και ο Κρόνος στον αστερισµό της Παρθένου.
(α) Να βρείτε τη θέση που θα κατέχει ο Πλούτωνας στον ουράνιο θόλο τα έτη 2.258 µ.Χ. και 2.506 µ.Χ.
και γιατί;
(β) Να βρείτε τη θέση που θα κατέχει ο Κρόνος στον ουράνιο θόλο τα έτη 2040 µ.Χ., 2070 µ.Χ. και 2.190
µ.Χ. και γιατί;
8. Να απαντήσετε στο καθένα από τα παρακάτω ερωτήµατα πολλαπλής επιλογής.
8.1 Η Πούλια είναι:
Α) Ένα αστέρι στον ουρανό.
Β) Ανοιχτό σµήνος αστέρων.
Γ) Σφαιρωτό σµήνος αστέρων.
∆) Ένα νεφέλωµα στον ουρανό.
Ε) Ένας γαλαξίας.
8.2 Εαρινή ισηµερία έχουµε:
Α) Στις 21 Ιουνίου.
Β) Στις 23 Αυγούστου.
Γ) Στις 21 Μαρτίου.
∆) Στις 22 Σεπτεµβρίου.
Ε) Στις 25 ∆εκεµβρίου.
8.3 Μετά τη Νέα Σελήνη έχουµε Πανσέληνο ύστερα από:
Α) 10 ηµέρες.
Β) 12 ηµέρες.
Γ) 13 ηµέρες.
∆) 14 ηµέρες.
Ε) 30 ηµέρες.
8.4 Το πλησιέστερο σηµείο της τροχιάς της Γης προς τον Ήλιο λέγεται:
Α) Περιήλιο.
Β) Θερινό ηλιοστάσιο.
Γ) Φθινοπωρινό ισηµερινό σηµείο.
∆) Αφήλιο.
Ε) Τίποτε από όλα αυτά.
8.5 Το ηλιοκεντρικό σύστηµα διατυπώθηκε για πρώτη φορά από:
Α) Τον Κλαύδιο Πτολεµαίο.
Β) Τον Αρίσταρχο το Σάµιο.
Γ) Την Υπατία την Αλεξανδρινή.

∆) Τον Αριστοτέλη το Σταγειρίτη.
Ε) Τον Γαλιλαίο Γαλιλέι.
8.6 Ο Ήλιος απέχει από τη Γη:
Α) 8 ώρες φωτός.
Β) 8 έτη φωτός.
Γ) 300.000 χιλιόµετρα.
∆) 100 εκατοµµύρια χιλιόµετρα.
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω.
8.7 Οι αστεροειδείς είναι:
Α) Μικρά αστέρια.
Β) Μικρά ουράνια σώµατα που µοιάζουν µε αστέρια.
Γ) Ουράνια σώµατα που κινούνται ανάµεσα στις τροχιές του Άρη και του ∆ία.
∆) Ουράνια σώµατα που κινούνται γύρω από τον Κρόνο.
Ε) Τίποτε από όλα αυτά.
8.8 Η θέση του Κρόνου στο πλανητικό µας σύστηµα είναι:
Α) Πέρα από το ∆ία.
Β) Πέρα από τον Ουρανό.
Γ) Μεταξύ Γης και Άρη.
∆) Μεταξύ Αφροδίτης και Ερµή.
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω.
8.9 Το βάρος ενός σώµατος που ζυγίζουµε στη Γη, ζυγίζει:
Α) Περισσότερο στη Σελήνη.
Β) Λιγότερο στη Σελήνη.
Γ) Ακριβώς το ίδιο και στη Σελήνη.
∆) Λιγότερο στο ∆ία.
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω.
8.10 Οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν ύστερα από βοµβαρδισµό της Γης:
Α) Με κοσµικές ακτίνες.
Β) Με ακτίνες – Χ.
Γ) Με σµήνος µετεωριτών.
∆) Με πτώση µεγάλου µετεωρίτη.
Ε) Τίποτε από τα παραπάνω.

