
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії 

(2020-2021 навчальний рік) 

10 клас 

 

Теоретичний тур 

 

Завдання 1 (10,11 клас) 

 

Відомо, що орбіта Місяця нахилена до площини екліптики на кут 

приблизно 5°. У якому діапазоні висот під час осіннього рівнодення може 

спостерігатися повний Місяць у верхній кульмінації в місті Суми (географічні 

координати: 50° пн. ш., 34° сх. д.)?  

Розв’язок 

У день осіннього рівнодення Сонце знаходиться в точці осіннього 

рівнодення – точці перетину екліптики та небесного екватора, і його схилення 

дорівнює 0°. 

За умовою задачі Місяць перебуває в повній фазі, а, отже, знаходиться в 

околиці точки весняного рівнодення. Оскільки площина орбіти Місяця нахилена 

до площини екліптики на кут 5°, то схилення Місяця знаходиться в межах від 

−5° до +5° (нехтуємо деякими змінами у схиленні Місяця, пов’язаними з тим, 

що між моментом повного Місяця і моментом верхньої кульмінації міг пройде 

деякий час). 

Висота небесного тіла у верхній кульмінації визначимо за формулою: 

ℎ = 90° − 𝜑 + 𝛿. 

Підставимо значення та отримаємо, що ℎ𝑚𝑖𝑛 = 35°, ℎ𝑚𝑎𝑛 = 45°. 

 

Завдання 2 (10,11 клас) 

 

Скільки понеділків, вівторків, серед, четвергів, п’ятниць, субот та неділь у 

XXI столітті? 1 січня 2022 року – це субота. (20 хвилин) 

Розв’язок 

Будемо вважати, що XXI століття почалося 1 січня 2001 року і закінчиться 

31 грудня 2100 року. Усього 100 років, із яких за григоріанським календарем 24 

роки є високосними.  

У XXI столітті 100 ∙ 365 + 24 = 36524 дні або 5217 повних тижні й 5 діб. 

Визначимо день тижня, який припадав на 1 січня 2001 року. У 2022 році  

1 січня припадає на суботу. Пройшло 22 повних роки, серед яких 5 років були 

високосними. Отже, день тижня з датою 1 січня за ці роки змістився на 22 + 5 =
27 дні або 3 тижні й 6 днів. Відрахуємо від суботи 6 днів назад і отримаємо день 

тижня – неділя. 

Отже, неділь, понеділків, вівторків, серед та четвергів у XXI столітті буде 

5218, а п’ятниць та субот – 5217. 

  



Завдання 3 (10,11 клас) 
 

Астроном-аматор використовував віртуальний планетарій Stellarium для 

спостережень за зоряним небом, але застосунок не показував назви космічних 

об’єктів та положення планет. На дату спостереження застосунок показав 

зображення зоряного неба, а аматор зробив знімок екрана ноутбука й наніс на 

малюнок назви об’єктів (рисунок 1).. Білими лініями аматор обмежив сузір’я, 

жовтим кружечком орієнтовно вказав можливі положення Сатурна та Юпітера. 

Знайдіть помилки, які зробив аматор, та виправте їх. 
 

 
 

Відповідь. 

1. Неправильно підписано сузір’я: Візничий треба замінити на Тілець, 

Заєць – на Великий Пес, а Великий Пес – на Малий Пес. 

2. Неправильно названі зорі.  

‒ Зоря Альдебаран знаходиться в сузірї Тільця, а найяскравіша зоря 

сузіря Великого Пса – Сіріус. 

‒ Зоря Бенетнаш належить до сузіря Великої Ведмедиці, а в сузірї 

Оріона дана зоря називається Белактрис. 

‒ Зоря Ригель знаходиться в нижній правій частині сузіря Оріона, а у 

верхній – Бетельгейзе. 



3. Планета Юпітер не може так далеко знаходитися від екліптики. Юпітер 

повинен бути поблизу екліптики, але точко вказати його положення 

неможливо, оскільки в умові задачі не вказано дату спостереження. 
 

Завдання 4 (10,11 клас) 
 

У 2020 році Юпітер опинився в протистоянні 14 липня о 08ℎ33𝑚 UT 

(універсальний час), а Сатурн був у протистоянні 20 липня о 23ℎ53𝑚 UT. Період 

обертання Юпітера становить 11 862 роки, а Сатурна – 29 457 років. 

А) Складіть приблизну діаграму розташування Юпітера, Сатурна та Землі 

на їх орбітах у моменти протистояння Юпітера та протистояння Сатурна. 

Б) Коли найближчим часом до цих моментів для спостерігача з Юпітера 

планета Сатурн опинився в протистоянні? 

Розв’язок 

На діаграмі точки 𝑇1, 𝐽1, 𝑆1 показують положення Землі, Юпітера та 

Сатурна 14 липня, коли Юпітер знаходився у протистоянні, а точки з 𝑇2, 𝐽2, 𝑆2 – 

положення трьох планет 20 липня, коли Сатурн знаходився у протистоянні. 
 

 
 

Визначимо інтервал між моментами протистояння Юпітера та Сатурна: 

∆𝑡 = 6𝑑15ℎ20𝑚 ≈ 6, 6389𝑑 ≈ 0,01818 год. 

Орбіта Сатурна 

Орбіта Юпітера 

Орбіта Землі 



Позначимо орбітальні періоди Землі, Юпітера та Сатурна як 𝑇𝑇, 𝑇𝐽, 𝑇𝑆. 

Кутове переміщення Землі між протистояннями Юпітера й Сатурна дорівнює  

𝛼 = 360° ∙
∆𝑡

𝑇𝑇
. 

Кут, який проходить Юпітер, дорівнює 𝛽 = 360° ∙
∆𝑡

𝑇𝐽
. 

Щоб спостерігач з Юпітера спостерігав протистояння Сатурна, Юпітер 

повинен «наздогнати» Сатурн, пройшовши кут на власній орбіті, навколо 

системи координат з головною віссю Сонце-Сатурн. Кутове переміщення 

Сатурна визначаємо: 

𝛾 = 360°∆𝑡 (
1

𝑇𝑇
−

1

𝑇𝐽
) = 360°∆𝑡

𝑇𝐽−𝑇𝑇

𝑇𝐽∙𝑇𝑇
                                   [1]  

Розглянемо рух Юпітера відносно Сатурна. Час, за який Юпітер пройде кут 

𝛾, дорівнює 

∆𝑡1 =
𝛾

360°
𝑇′                                                      [2], 

де 𝑇′ – синодичний період Юпітера відносно Сатурна. 
1

𝑇′
=

1

𝑇𝐽
−

1

𝑇𝑆
 

𝑇′ =
𝑇𝑆𝑇𝐽

𝑇𝑆−𝑇𝐽
                                                        [3]. 

Підставимо вирази [1], [3] у вираз [2]: 

∆𝑡1 = ∆𝑡
𝑇𝐽−𝑇𝑇

𝑇𝑆−𝑇𝐽
∙

𝑇𝑆

𝑇𝑇
≈ 120,72 доби. 

Отже, з Юпітера найближче протистояння Сатурна буде спостерігатися 

через 120,72 дні після 23ℎ53𝑚 UT 20 липня. 

Дана подія відбудеться: 

120 днів = 11 днів (до кінця липня) + 31 день (серпень) +
30 днів (вересень) + 31 день (жовтень) + 17 днів (листопад). 

Ураховуючи, що протистояння Сатурна до Землі відбулося за 7 хвилин до 

опівночі 20-21 липня, можна зробити висновок, що протистояння Сатурна з 

Юпітером відбулося 18 листопада 2020 року. 
 

Завдання 5 (10,11 клас) 
 

На знімку зафіксовано послідовні положення Місяця, зняті незабаром 

після сходу Сонця, у деякому місці на Землі. 

А) З якої півкулі зроблені фотографії? Яка приблизна широта? 

Б) Приблизно в якій фазі перебуває Місяць – скільки днів минуло або 

залишилося до найближчого за часом молодика? 

В) Через який проміжок часу робляться зображення? 

Г) На фотографії також зафіксовано сіруватий відтінок неосвітленої 

частини Місяця. Чим зумовлено колір та форма цієї поверхні Місяця? 



 
Розв’язок 

Якщо порівняти зображення Місяця на фото з місячною картою, то можна 

побачити, що Море холоду розташоване у верхній лівій частині місячного диска. 

У цій частині знаходиться північний полюс Місяця. Отже, знімок зроблено з 

північної півкулі Землі. Також, такий же висновок можна зробити, якщо 

враховувати, що був знятий схід Місяця, а видимий шлях Місяця на небі 

нахилений праворуч до горизонту. 

 



 
Будемо вважати, що нижня сторона фотографії паралельна горизонту. 

Проведемо пряму, що проходить через центри місячних зображень, та добудуємо 

сторони прямокутного трикутника. 

Для визначення нахилу траєкторії Місяця, вимірюємо сторони АБ і АВ. 

Тоді sin 𝛼 =
АБ

АВ
=. Звідси 𝛼 = 47°. 

Широта місцевості, з якої зроблено фото, визначимо як 

𝜑 = 90° − 47° = 43°. 
На фото Місяць є дуже тонким півмісяцем із 

опуклою стороною ліворуч. Тому орієнтовно можна 

вважати, що фаза Місяця знаходиться приблизно за 1-2 

дні до молодика.  

Щоб оцінити більш точно, вимірюємо на 

фотографії діаметр місячного зображення та ширину 

найширшої частини місячного півмісяця (рис. 2а, рис. 

2б). На рисунку 2а показано вигляд Місяця для земного 

спостерігача. Точка С є центром видимої сторони 

супутника. Діаметр місячного диску дорівнює 𝐷 = 2𝑅 =
22 мм, ширина найширшої частини місячного півмісяця 

– 𝑥 = 1,1 мм. 

На рисунку 2б зображено Місяць, повернутий 

таким чином, щоб земний спостерігач міг його бачити, 

перебуваючи вище точки О. Місяць знаходиться у фазі 

безпосередньо перед молодиком. Для того, щоб 

спостерігався молодий місяць, термінатор Місяця 

𝛼 

А Б 

В 

Місяць 



повинен зайняти положення під кутом 𝛼,  який визначимо з рівняння: 

cos 𝛼 =
𝑅−𝑥

𝑅
≈ 26°. 

Синодичний період Місяця 𝑇 = 29,53 доби. Тоді час до появи молодика: 

𝑡 = 𝑇 ∙
𝛼

360°
≈ 2,1 доби. Отже, фаза Місяця відповідає фазі приблизно за 2 дні до 

молодика. 

На фото видно, що між моментами фотографування двох сусідніх кадрів, 

Місяць у своєму видимому щоденному русі в небі пройшов відстань, яка 

дорівнює одному його діаметру. Кутовий діаметр Місяця дорівнює 𝛿 = 0,5°.  

Важко встановити, яким було схилення Місяця під час даного 

спостереження. Будемо вважати, що це було на небесному екваторі. Очевидно, 

що кутова швидкість Місяця при його добовому русі дорівнює: 

𝜔′ =
360°

𝑇0
−

360°

𝑇𝑆
, 

де 𝑇0 = 23ℎ56𝑚 – зоряний день, 𝑇𝑆 = 27,32 доби – зоряний місяць для Місяця. 

Інтервал часу між двома кадрами буде: 

∆𝑡 =
𝛿

𝜔′
≈ 2 хвилини. 

Сіруватий відтінок частини Місяця пояснюється тим, що нічна сторона 

Місяця освітлюється Землею, яка для спостерігача Місяця буде перебувати у 

фазі, протилежної фазі Місяця, яку ми спостерігаємо. Це означає, що місячна 

поверхня буде освітлюватися Землею у фазі, близькій до «повного Землі». 
 

Завдання 6 (11 клас) 
 

На рисунку наведено діаграму Герцшпрунга-Рессела, на якій схематично 

показано положення основних класів зірок та 3 еволюційних треки (послідовних 

положень однієї зірки за час її життя). 

А) Виберіть з треків ті, які відповідають дійсності (у відповіді вкажіть 

номер початкової та кінцевої точок трека, тобто 1-2, 3-4, 5-6). 

Б) Назвіть класи зірок у відповідних областях на діаграмі, позначених 

буквами А, Б, В, Г. 



 
 

Відповідь. А) трек 3-4. 

Б) А – білі карлики, Б – головна послідовність, В – червоні гіганти, Г – 

супергіганти. 

 

Практичний тур  

 

На карті показано місця, в яких марсохід Curiosity здійснював вимірювання 

процентного вмісту водяного льоду в грунті Марса. Поруч з кружечками вказано 

номери марсіанських діб, що відповідають часу взяття проби грунту. На карту 

нанесено сітку ареографічних координат: літера Е відповідає східній довготі, а 

літера S – південній широті. Масштаб по обом осям однаковий.  

Опишіть спосіб отримання даних та визначте:  

1) координати місць, у яких виявився максимальний вміст водяного льоду; 

2) довжину траєкторії марсохода (в кілометрах); 

3) середню швидкість марсохода. 

Уважайте, що діаметр Марса у два рази менший за діаметр Землі, доба на 

Марсі триває 24 год 40 хв. 

 

 



 
 

Розв’язок 

 

Для визначення максимального вмісту скористаємося шкалою позначень у 

верхньому куту карти: чим темніший кружечок, тим більше льоду виявлено в 

даному місці. Отже, проби, взяті Curiosity на 1896, 1942, 1949, 2039 та 2098 

добах, мають найбільший вміст льоду. 

Для визначення координат цих місць розрахуємо масштаб зображення 

карти. Фрагмент карти – 10 × 15 см, 30′′ = 106 мм. Урахуємо, що значення 

довготи зростає з ліва на право, оскільки буква «Е» означає східну довготу, а 

широта – вниз, так як буква «S» означає південну широту. Для зручності 

визначимо координати місць відносно точки перетину двох прямих 

ареографічної сітки, яка має координати 137°22′30′′сх. д., 4°43′30′′пд. ш. 
Значення координат місць занесемо до таблиці. 

№ доби Довгота, 137°22′30′′ + Широта, 4°43′30′′ + 

1896 1,13′′ 11,60′′ 

1942 5,09′′ 16,42′′ 

1949 7,64′′ 15,00′′ 

2039 13,02′′ −1,98′′ 

2098 12,45′′ 2,55′′ 

Для визначення довжини траєкторії зєднаємо послідовно центри кружечків 

у порядку зростання номерів діб. Отримаємо ламану лінію, довжину якої 

вимірємо за допомогою лінійки. Отримаємо значення довжини траєкторії 366 

мм, що в масштабі карти дорівнює 104′′ ≈ 1, 73′. 



Curiosity рухався поблизу екватора. Оскільки діаметр Марса в два рази 

менший за діаметр Землі, то дуга екватора 1° на Марсі у два рази менша, ніж на 

Землі. Якщо на Землі довжина дуги дорівнює 111 км, то довжина одного градуса 

в області екватора на Марсі дорівнює приблизно 56 км. Якщо результати 

округлити, то можна вважати, що 1′ дорівнює 1 км.  

Рух Curiosity тривав 2163 − 1850 = 313 днів. За цей час марсохід проїхав 

1, 73′ або 1,73 км. Величина однієї доби становить 24 год 40 хв (24,67 год).  

Отже, середня швидкість Curiosity дорівнює: 

𝑣ср =
1730 м

313 ∙ 24,67 год
≈ 0,223 

м

год
= 22,3

см

год
 

 

 

 


