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ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 1996
Από τα πανάρχαια χρόνια ο άνθρωπος ένιωσε να τον ελκύει η µαγεία
του έναστρου ουρανού. Επινοώντας όλο και περισσότερα όργανα, ιδιαίτερα
κατά τον 2ό αιώνα, προσπάθησε να κατανοήσει τα µυστήρια του
σύµπαντος.
1.- Κατά τη γνώµη σας γιατί ο έναστρος ουρανός ελκύει τόσο πολύ
το ενδιαφέρον του ανθρώπου;
2.- Ποια είναι τα σηµαντικότερα πράγµατα που ξέρουµε για το
σύµπαν και γιατί νοµίζετε είναι τόσο σηµαντικά;
3.- Τι ειδικότερα γνωρίζετε για τη δοµή και τη λειτουργία του
πλανητικού µας συστήµατος;
4.- Ο πλανήτης ∆ίας µε τους δορυφόρους του αποτελεί µικρογραφία
του πλανητικού µας συστήµατος; Γιατί άραγε;

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 1997
1.- Στην επιφάνεια ποιων πλανητών του ηλιακού µας συστήµατος
µπορεί να προσεδαφιστεί ο άνθρωπος; Πώς µπορεί να γίνει µια τέτοια
προσεδάφιση; Γιατί η προσεδάφιση στους υπόλοιπους πλανήτες είναι
αδύνατη;
2.- Ένας αστέρας, από την αρχή της δηµιουργίας του, διέρχεται
διάφορες φάσεις της εξέλιξής του. Ποιες είναι οι φάσεις αυτές και ποια θα
είναι η κατάληξή του, µετά από την τελική φάση της ζωής του;
3.- Να περιγράψετε τον τρόπο, µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκαν
δυο από τα πιο γνωστά σας διαστηµικά προγράµµατα.
Τα διαστηµικά προγράµµατα, γενικά, είναι πολυδάπανα. Το
διαστηµικό τηλεσκόπιο Χαµπλ (Hubble) και το «Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο»
(Very Large Telescope) της Χιλής είναι από τα ακριβότερα επιστηµονικά
προγράµµατα του ανθρώπου.
Πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο οι Κυβερνήσεις των Κρατών να
διαθέτουν τέτοια τεράστια ποσά για τη διαστηµική και αστρονοµική έρευνα,
τη στιγµή που υπάρχει τόση φτώχεια και δυστυχία στο γαλάζιο πλανήτη
µας;
∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
4.- Πολλές αστρονοµικές ανακαλύψεις που έγιναν κατά καιρούς,
άλλαξαν τη ροή της αστρονοµικής έρευνας, αλλά και της ανθρωπότητας
ολόκληρης, όπως π.χ. η ανακάλυψη ότι η Γη κινείται ή η τελευταία
ανακάλυψη άλλων πλανητικών συστηµάτων. Ποια µελλοντική ανακάλυψη
νοµίζετε ότι θα έχει µια παρόµοια επίδραση και γιατί;

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 1998
1.- Τα τελευταία χρόνια κατακλύζουν την κοινωνία µας οι
αστρολογίες, οι αστροµαντείες, τα ωροσκόπια και τόσα άλλα, που έχουν
την αφετηρία τους στους αστερισµούς, στους πλανήτες και γενικά στα
άστρα του ουρανού.
*
Ποια είναι η δική σας άποψη για τα θέµατα αυτά;
*
Ποια θέση παίρνει η επιστήµη της αστρονοµίας; Πώς τα
αντιµετωπίζει;
Στηρίξτε τις απαντήσεις σας µε επιστηµονικά επιχειρήµατα.
2.- Η επικρατέστερη σήµερα θεωρία για τη δηµιουργία του
σύµπαντος είναι η θεωρία της Mεγάλης Έκρηξης (Βig - Bang).
• Ποια στοιχεία µας πείθουν για την ορθότητα της θεωρίας αυτής;
• Ποιο είναι το µέλλον του σύµπαντος και από τι εξαρτάται, κυρίως,
το µέλλον αυτό;
3.- Ο άνθρωπος τις τελευταίες 10ετίες προετοιµάζει και δηµιουργεί
διαστηµικούς σταθµούς στο πλανητικό µας σύστηµα µε διάφορα
προγράµµατα.
*
Ποια τέτοια προγράµµατα έχετε υπόψη σας; Περιγράψτε τα µε λίγα
λόγια;
*
Αν έπρεπε να αποφασίσουµε σήµερα για τη δηµιουργία της πρώτης
αποικίας έξω από τη Γη, τι θα έπρεπε να προτιµήσουµε: Την κοντινή µας
Σελήνη ή τον µακρύτερα ευρισκόµενο Άρη και γιατί;
4.- Ο Γαλαξίας µας αποτελείται από 1011 αστέρια, ένα από τα οποία
είναι ο Ήλιος. Αν η Γη είναι το κεφάλι µιας καρφίτσας µε διάµετρο 12 mm,
τότε ο Ήλιος είναι ένα µπαλόνι µε διάµετρο 1,4 m, που βρίσκεται 150 m
µακριά. Το κοντινότερο αστέρι, τότε, βρίσκεται σε απόσταση 40.000 km
από τον Ήλιο. Όλο το ηλιακό µας σύστηµα για τις διαστάσεις του Γαλαξία
µας, µπορεί να θεωρηθεί ως µαθηµατικό σηµείο. Ο Γαλαξίας µας, ως προς
το σύµπαν, µπορεί να θεωρηθεί επίσης ως µαθηµατικό σηµείο.
*
Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, ποιες είναι οι σκέψεις και οι στοχασµοί
σας;
*
Ποιος κατά τη γνώµη σας είναι ο ρόλος του ανθρώπου µέσα στο
σύµπαν;

4ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 1999
1. Εφέτος, στις 11 Αυγούστου, θα έχουµε την τελευταία ολική
έκλειψη του Ήλιου της χιλιετίας, που θα είναι ορατή σε πολλές χώρες της
Ευρώπης και της Ασίας.
*
Τι γνωρίζετε ειδικότερα για την έκλειψη αυτή; Τι είδους θα είναι;
*
Τι γνωρίζετε γενικότερα για τις εκλείψεις του Ήλιου; Πού
οφείλονται;
*
Πότε έχουµε έκλειψη Σελήνης; Υπάρχει δακτυλιοειδής έκλειψη
Σελήνης και γιατί;
*
Να κάνετε τα σχήµατα από όλα τα είδη των εκλείψεων.
2. Είναι γνωστό ότι οι γαλαξίες είναι οι τεράστιες εκείνες µονάδες,
από τις οποίες συγκροτείται το σύµπαν.
*
Τι γνωρίζετε για την προέλευση και την εξέλιξη των µονάδων
αυτών;

*
Ποια είναι τα είδη των γαλαξιών σχετικά µε το σχήµα τους, ποια η
δυναµική τους και ποια η σύστασή τους;
*
Να αναφέρετε ένα παράδειγµα γαλαξία, να τον περιγράψετε και να
σηµειώσετε µερικά από τα στοιχεία που γνωρίζετε γι’ αυτόν.
3. Τα τελευταία χρόνια επισκέφτηκαν το ηλιακό µας σύστηµα
αρκετοί κοµήτες.
*
Ποιοι κατά τη γνώµη σας ήταν οι σηµαντικότεροι και γιατί;
*
Τι γνωρίζετε γενικότερα για τη δοµή και την προέλευση των
κοµητών;
*
Ποιες επιπτώσεις µπορεί να έχει µια σύγκρουσή τους µε τη Γη;
4. Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα της
τελευταίας 10ετίας στην εξερεύνηση του σύµπαντος; Να δώσετε µερικά
στοιχεία των επιτευγµάτων αυτών.

5ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 2000
1.- Σε πολλά ουράνια σώµατα του πλανητικού µας συστήµατος
έχουµε παρατηρήσει µικρούς ή µεγάλους κρατήρες στην επιφάνειά τους.
• Να περιγράψετε, όσο γίνεται λεπτοµερέστερα, τους σχηµατισµούς
αυτούς.
• Το φαινόµενο των κρατήρων είναι γενικό φαινόµενο των σωµάτων του
πλανητικού µας συστήµατος ή παρατηρούνται µόνο σε µερικά από
αυτά; Γιατί;
• Πού οφείλεται ο σχηµατισµός των κρατήρων, το µικρό ή το µεγάλο
πλήθος αυτών και η ποικιλία των µορφών τους;
2.- Στις 21 Μαρτίου και στις 23 Σεπτεµβρίου έχουµε την εαρινή και
τη φθινοπωρινή ισηµερία, αντίστοιχα.
• Τι ακριβώς συµβαίνει κατά τις ηµεροµηνίες αυτές;
• Τι είναι τα ηλιοστάσια και που οφείλονται;
• Τι γνωρίζετε για τη µετάπτωση του άξονα της Γης και τι θα συνέβαινε
αν ο άξονας της Γης ήταν κάθετος ή παράλληλος προς το επίπεδο της
εκλειπτικής;
3.- Η θέα του έναστρου ουρανού µας δίνει την εντύπωση µιας
κοσµικής αρµονίας και τάξης, πολύ διαφορετικής από το γρήγορα και βίαια
µεταβαλλόµενο γήινο περιβάλλον (µε τις καταιγίδες, τους σεισµούς, τις
τρικυµίες, τα ηφαίστεια κ.λπ.).
• Είναι η εικόνα αυτή πραγµατική ή πλασµατική και γιατί;
• Γνωρίζετε κάποια βίαια φαινόµενα που συµβαίνουν στο Σύµπαν;
Περιγράψτε τα συνοπτικά.
• Ποιο από αυτά έπαιξε το σηµαντικότερο ρόλο για την εµφάνιση της
ζωής, τουλάχιστον έτσι όπως την ξέρουµε πάνω στη Γη;
4.- Σήµερα περιφέρονται γύρω από τη Γη και στον διαπλανητικό
χώρο πολυάριθµες διαστηµικές συσκευές.
• Ποια η συµβολή των διαστηµικών αυτών συσκευών για την πρόοδο της
αστρονοµίας;
• Γνωρίζετε αν υπάρχουν σήµερα διαστηµικά τηλεσκόπια – δορυφόροι,
που εκτελούν αστρονοµικές παρατηρήσεις και άλλα παρόµοια
παρατηρητήρια;
• Γιατί ο άνθρωπος πηγαίνει στο διάστηµα για να κοιτάξει τ’ αστέρια;

6ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 2001
1.
Είναι σήµερα παραδεκτό ότι οι γαλαξίες αποµακρύνονται
µεταξύ τους. Στην κίνηση αυτή συµµετέχει και ο δικός µας Γαλαξίας.
Α) Πού νοµίζετε ότι οφείλεται η «φυγή» αυτή των γαλαξιών;
Β) Πότε και µε ποιες συνθήκες παρατηρήθηκε η αποµάκρυνση των
γαλαξιών;
Γ) Ποιος είναι ο νόµος του Χαµπλ (Hubble) και τι γνωρίζετε για την
περίφηµη σταθερά του;
2.
Ο Άρης είναι από τους πιο φιλόξενους πλανήτες του
πλανητικού µας συστήµατος και γι’ αυτό έγιναν κατά καιρούς διάφορες
απόπειρες εξερεύνησης και κατάκτησής του.
Α) Ποια σπουδαία προγράµµατα γνωρίζετε για την κατάκτηση του Άρη;
Β) Να περιγράψετε λεπτοµερώς ένα από τα προγράµµατα αυτά καθώς
και τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προέκυψαν.
Γ) Γνωρίζετε µελλοντικά διαστηµικά προγράµµατα, που έχουν ως στόχο
τον πλανήτη Άρη και ποια είναι τα προσδοκώµενα οφέλη από την επιτόπια
ανίχνευσή του;
3.
Εκτός από τους µεγάλους πλανήτες του ηλιακού µας
συστήµατος, έχουµε και τους µικρούς πλανήτες, που ονοµάστηκαν
αστεροειδείς.
Α) Τι γνωρίζετε, γενικά, για τους αστεροειδείς;
Β) Ποια διαστηµικά προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν µε στόχο τους
αστεροειδείς και ποιο το όφελος που προέκυψε;
Γ) Πόσο κινδυνεύουµε από τη σύγκρουση ενός αστεροειδούς µε τη Γη
και τι δυνατότητες έχουµε για να προφυλαχθούµε απ’ αυτόν τον κίνδυνο;
4.
Το ηλιακό µας σύστηµα είναι ένα από το πολυάριθµα ηλιακά
συστήµατα του Γαλαξία µας.
Α) Ποια είναι η κυριότερη θεωρία για τη δηµιουργία του;
Β) Από πού προήλθε και ποια ήταν τα διαδοχικά στάδια της δηµιουργίας
του;
Γ) Πώς σχηµατίστηκαν αργότερα οι δορυφόροι των πλανητών και ειδικά
η δική µας η Σελήνη;

7ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 2002
1.- Οι αστέρες, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, περνούν περιόδους
µε βραδείες µεταβολές της λαµπρότητάς τους. Μερικές όµως κατηγορίες
αστέρων παρουσιάζουν και περιόδους µε ταχείες και εντυπωσιακές
µεταβολές. Οι αστέρες στους οποίους παρατηρούνται αυτές οι µεταβολές
της λαµπρότητάς τους ονοµάζονται µεταβλητοί αστέρες.
Α) Τι γνωρίζετε γενικά για τους µεταβλητούς αστέρες;
Β) Τι γνωρίζετε ειδικά για τους κηφείδες και ποιος ο ρόλος τους στην
αστρονοµία;
Γ) Τι είναι οι καινοφανείς (novae) και οι υπερκαινοφανείς
(supernovae); Γνωρίζετε αν, σε γαλαξία της τοπικής οµάδας γαλαξιών,
έγινε κάποια έκρηξη υπερκαινοφανούς τα τελευταία χρόνια;

2.- Για να µελετήσουν τα άστρα οι αστρονόµοι δεν έχουν τίποτε
άλλο στη διάθεσή τους εκτός από την ακτινοβολία τους. Εντούτοις, µε τη
βοήθεια αυτής, µπορούν να υπολογίσουν πολλά στοιχεία τους, ένα από τα
οποία είναι η απόστασή τους.
Α) Ποιες µεθόδους µέτρησης των αποστάσεων των αστέρων
γνωρίζετε;
Β) Να περιγράψετε µια από τις µεθόδους αυτές που εσείς θεωρείτε
σηµαντική.
Γ) Ποια άλλα στοιχεία υπολογίζουν οι αστρονόµοι µελετώντας το
φως των άστρων;
3.- Η επιθυµία του ανθρώπου να ερµηνεύσει το Σύµπαν και οι
δυσκολίες που συνάντησε µέχρι τώρα στο θέµα αυτό, τον οδήγησαν στη
δηµιουργία των λεγόµενων µοντέλων του Σύµπαντος.
Α) Ποια µοντέλα του Σύµπαντος γνωρίζετε;
Β) Ποιο από το µοντέλα αυτά είναι το επικρατέστερο σήµερα;
Γ) Πού στηρίζετε την άποψή σας αυτή;
4.- Σήµερα, 30 Μαρτίου 2002 (λίγες µέρες µετά την εαρινή
ισηµερία) η Σελήνη είναι 17 ηµερών και ο Ήλιος, την εβδοµάδα που
διανύουµε, δύει περίπου στις 18:30. Ας σηµειωθεί ότι η Σελήνη
περιφέρεται γύρω από τη Γη σε 27,3 ηµέρες.
Α) Υπάρχει πιθανότητα να έχουµε σε κάποιες περιοχές της Γης
έκλειψη Σελήνης ή Ηλίου και γιατί;
Β) Τι ώρα περίπου θα ανατείλει απόψε η Σελήνη;
Γ) Υπάρχει περίπτωση σήµερα να έχουµε πανσέληνο; Αν όχι, ο µη
φωτισµένος µηνίσκος βρίσκεται ανατολικά ή δυτικά του κέντρου του
δίσκου της καθώς τη βλέπουµε; ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας.

8ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 2003
Θέµατα του διαγωνισµού «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» 2003
1.- Όλοι εκείνοι που ασχολούνται µε τον έναστρο ουρανό, αλλά και
οι απλοί άνθρωποι θεωρούν ότι τα νεφελώµατα αποτελούν τα ωραιότερα
ουράνια αντικείµενα.
Α) Να περιγράψετε τα είδη και τη µορφή των διαφόρων νεφελωµάτων.
Β) Σε ποιες φάσεις της αστρικής εξέλιξης
ενδιαφέρον τα νεφελώµατα διαφόρων τύπων;

παρουσιάζουν

ιδιαίτερο

Γ) Να αναφέρετε δυο νεφελώµατα που σας είναι περισσότερο γνωστά. Τι
γνωρίζετε ιδιαίτερα γι’ αυτά;
2.- Πολλοί αστρονόµοι, αλλά και άλλοι διανοητές οµιλούν πολύ
συχνά για εξωγήινη ζωή, η οποία πιθανό να υπάρχει στο απέραντο Σύµπαν.
Α) Εσείς ποια θέση παίρνετε στην πιθανότητα εξωγήινης ζωής; Υπάρχει,
ανιχνεύεται ή είναι αποκύηµα της φαντασίας του ανθρώπου;
Β) Ποια είναι συγκεκριµένα τα επιχειρήµατά σας, σύµφωνα µε την επιστήµη
της αστρονοµίας, υπέρ ή κατά της εξωγήινης ζωής;

Γ) Τι γνωρίζετε για την εξίσωση Drake, και ποια είναι τα συµπεράσµατά της
για την εξωγήινη ζωή;
3.- Γη – Σελήνη – Άρης:
Α) Περιγράψτε και εξηγήστε το χρώµα αυτών των ουρανίων σωµάτων,
όπως φαίνονται από το διάστηµα.
Β) Περιγράψτε και εξηγείστε το χρώµα του ουρανού, όπως φαίνεται από
την επιφάνεια αυτών των ουρανίων σωµάτων στη διάρκεια της ηµέρας.
Γ) Περιγράψτε τη θερµοκρασιακή κατάσταση αυτών των σωµάτων: Ποιο
είναι πιο ζεστό; Πιο κρύο; Ποιο παρουσιάζει µεγαλύτερες διαφορές
θερµοκρασίας ανάµεσα στην ηµέρα και τη νύχτα; Γιατί;
4.- Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια, µεταξύ των ειδικών,
αλλά και των απλών ανθρώπων, για τις µαύρες τρύπες.
Α) Τι είναι οι µαύρες τρύπες και πώς δηµιουργούνται;
Β) Ποια είναι η δοµή και η λειτουργία τους;
Γ) Έχουν πράγµατι παρατηρηθεί ή είναι θεωρητικά επινοήµατα;
Θέµατα του διαγωνισµού «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» 2003
1.- Όλοι γνωρίζουµε για τους πολλούς και
αστερισµούς, στους οποίους χωρίζεται η ουράνια σφαίρα.

πολυποίκιλους

Α) Τι είναι λοιπόν, πιο συγκεκριµένα, οι αστερισµοί; Πώς καθορίζονται τα
όριά τους, και ποιοι είναι εκείνοι που τους οριοθέτησαν κατά την περίοδο
της Ελληνικής αρχαιότητας;
Β) Τι γνωρίζετε για τον αστερισµό του Ωρίωνα; Ποιο είναι το σχήµα του και
ποιους λαµπρούς αστέρες περιέχει;
Γ) Με βάση τους αστέρες του αστερισµού του Ωρίωνα, ποιους άλλους
αστερισµούς µπορούµε να αναγνωρίσουµε στην περιοχή αυτή του
ουρανού;
2.- Για να µελετήσουµε και να συµπεράνουµε διάφορες ιδιότητες
των γαλαξιών του Σύµπαντος εξετάζουµε όσο µπορούµε καλύτερα πρώτα
το δικό µας Γαλαξία.
Α) Πώς φαίνεται µε γυµνό µάτι ο Γαλαξίας µας στον ουρανό και ποιες
περιοχές αναγνωρίζουµε εύκολα σ’ αυτόν;
Β) Ποιο είναι γενικά το σχήµα του Γαλαξία µας, όπως το συνέθεσαν τελικά
οι αστρονόµοι, ποια είναι η δοµή του και ποιο το περιεχόµενό του;
Γ) Ποια αριθµητικά δεδοµένα του δικού µας Γαλαξία γνωρίζετε;
3.- Ολόκληρη η Αστρονοµική Κοινότητα, αλλά και µεγάλο µέρος
του ευρύτερου κοινού συγκλονίστηκε από το διαστηµικό ατύχηµα που
συνέβη πριν από δυο περίπου µήνες µε τη συντριβή του διαστηµικού
λεωφορείου “Columbia” µαζί µε τους αστροναύτες του.
Α) Τι ακριβώς γνωρίζετε ότι συνέβη;

Β) Παρά το ατύχηµα, νοµίζετε ότι πρέπει να συνεχιστεί από την
ανθρωπότητα το πρόγραµµα των διαστηµικών πτήσεων; ∆ικαιολογήστε την
απάντησή σας.
Γ) Να αναφέρετε τρεις από τις πιο σηµαντικές αποστολές διαστηµικών
λεωφορείων, που έγιναν στο παρελθόν και να αναπτύξετε τα επιτεύγµατα
αυτών.
4.- Τα αστρικά σµήνη είναι από τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήµατα
του έναστρου ουρανού.
Α) Τι είναι τα αστρικά σµήνη, σε ποια είδη χωρίζονται και ποια είναι η
συγκρότηση του καθενός από τα είδη αυτά;
Β) Πώς δηµιουργούνται τα αστρικά σµήνη, πώς εξελίσσονται και πιο είναι
το µέλλον τους;
Γ) Να αναφέρετε δυο έως τρία αστρικά σµήνη του ουρανού, που γνωρίζετε
και να τα περιγράψετε.

9ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 2004
Θέµατα του διαγωνισµού «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» 2004

1.- Είναι γνωστό ότι η αστρονοµία καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε
πολύ από τους αρχαίους Έλληνες και µάλιστα µερικοί την ανέπτυξαν σε
µεγάλο βαθµό.
Α) Να αναφέρετε µερικούς από τους αστρονόµους αυτούς.
Β) Ποιο ήταν το αστρονοµικό έργο τριών εξ αυτών των αρχαίων Ελλήνων
αστρονόµων;
2.- Η αστρονοµία για να µελετήσει καλύτερα την ουράνια σφαίρα
καθόρισε µερικούς νοητούς κύκλους πάνω σ’ αυτή.
Α) Τι γνωρίζετε για τους κύκλους της εκλειπτικής και του ουράνιου
ισηµερινού;
Β) Τι γνωρίζετε για τις οριζόντιες συντεταγµένες;
Γ) Τι γνωρίζετε για τις ουρανογραφικές συντεταγµένες;
3.- Με την κατάκτηση του διαστήµατος άρχισαν οι τεχνητοί
δορυφόροι να χρησιµοποιούνται για το καλό της ανθρωπότητας.
Α) Να αναφέρετε µερικούς τεχνητούς δορυφόρους που εκτοξεύθηκαν για
το σκοπό αυτό.
Β) Ποιες είναι οι ωφέλειες που προέκυψαν για τον άνθρωπο από τα
στοιχεία που έδωσαν και δίνουν καθηµερινά οι δορυφόροι αυτοί;

Γ) Η Ελλάδα συµµετέχει στην ειρηνική χρησιµοποίηση των τεχνητών
δορυφόρων και µε ποιο τρόπο;
4.- Η ύπαρξη ζωής στο Σύµπαν εξήπτε τη φαντασία του ανθρώπου
από τα παµπάλαια χρόνια. Οι αστρονόµοι συνέδεαν την ύπαρξη αυτή µε
την ανακάλυψη πλανητών σε εξωηλιακά πλανητικά συστήµατα.
Α) Πότε αναπτερώθηκε το ηθικό των αστρονόµων για την ύπαρξη
πλανητών σε άλλους αστέρες και µε ποιες ανακαλύψεις;
Β) Ποιο είναι το στάδιο, στο οποίο βρισκόµαστε σήµερα και ποιες
συγκεκριµένες ανακαλύψεις πλανητών σε άλλους ήλιους έχουµε κάνει;
Γ) Ποιες µεθόδους χρησιµοποιούµε για να επισηµάνουµε πλανήτες σε άλλα
πλανητικά συστήµατα;

Θέµατα του διαγωνισµού «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» 2004
1.- Είναι γνωστό ότι οι πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος
διέπονται από τους νόµους του Κέπλερ, οι οποίοι έβαλαν µια τάξη και µια
κανονικότητα στις κινήσεις και τις τροχιές τους.
Α) Ποιοι είναι οι νόµοι του Κέπλερ;
Β) Ποιες άλλες κανονικότητες γνωρίζετε που διέπουν όλους µαζί τους
πλανήτες και τους δορυφόρους τους ή µια οµάδα από αυτούς;
Γ) Υπάρχουν εξαιρέσεις από τις κανονικότητες αυτές και ποιες είναι;
2.- Μέσα στο άπειρο πλήθος των γαλαξιών, από τους οποίους
απαρτίζεται το Σύµπαν, εξέχουσα θέση κατέχουν οι ενεργοί γαλαξίες:
Α) Ποιοι ονοµάζονται ενεργοί γαλαξίες;
Β) Ποια είναι τα είδη αυτών και πώς περιγράφεται γενικά το καθένα από
αυτά;
Γ) Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά (ιδιότητες) των ενεργών γαλαξιών;
3.- Είναι γνωστό ότι η σηµερινή ανάπτυξη της επιστήµης του
διαστήµατος άρχισε τα πρώτα βήµατά της από αρκετά χρόνια πριν.
Α) Ποια ήταν τα πρώτα βήµατα που γνωρίζετε για την ανάπτυξή της;
Β) Ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι σταθµοί της ιστορίας της διαστηµικής και
ποια τα επιτεύγµατά της;
Γ) Ποιες είναι οι τελευταίες επιτυχίες της και ποια τα αποτελέσµατα των
επιτυχιών αυτών;
4.- Στην αστρονοµία έχουν διατυπωθεί µερικές θεωρίες που έγιναν
αποδεκτές από όλους τους αστρονόµους και αποτελούν τις βάσεις για
περαιτέρω θεωρητικές µελέτες.

Α) Τι γνωρίζετε π.χ. για το όριο Τσαντρασεκάρ (Chandrasekhar), και ποια
είναι τα συµπεράσµατα που εξάγονται από αυτό;
Β) Τι είναι η ακτίνα Σβάρτσιλντ (Schwarzcild) και τι εκφράζει αυτή;
Γ) Να διατυπώσετε το νόµο του Χαµπλ (Hubble) και να εξηγήσετε τους
όρους της εξίσωσης αυτού του νόµου.

10ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 2005
Θέµατα του διαγωνισµού «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» 2005
1.- Πολλά πράγµατα γνωρίζουµε για τη Σελήνη, το δορυφόρο της Γης µας.
Ας προβληµατιστούµε για µερικά από αυτά.
Α) Ποιες είναι οι φάσεις της Σελήνης, πού οφείλονται και γιατί η Σελήνη
στρέφει προς ηµάς το ίδιο ηµισφαίριό της;
Β) Έχει ατµόσφαιρα η Σελήνη; Γιατί;
Γ) Ποια είναι η επικρατέστερη θεωρία σήµερα για τη δηµιουργία της
Σελήνης;
2.- Με τους σηµερινούς πυραύλους, τα επανδρωµένα ταξίδια προς τους
άλλους πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος απαιτούν πολύµηνη
παραµονή του ανθρώπου στο διάστηµα.
Α) Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που απειλούν τον ανθρώπινο
οργανισµό στη διάρκεια των ταξιδιών αυτών;
Β) Πώς θα µπορούσαν να καταπολεµηθούν κατά τη γνώµη σας;
Γ) Έχετε σχετικά παραδείγµατα να αναφέρετε, που άνθρωποι απειλήθηκαν
από τους κινδύνους αυτούς;
3.- Ας υποθέσουµε ότι βρισκόµαστε σε ένα φανταστικό διαστηµόπλοιο και
επιθυµούµε να επισκεφθούµε όλα τα ουράνια σώµατα, τόσο στο κοντινό
µας όσο και στο πιο αποµακρυσµένο διάστηµα..
Α) Ποια συγκεκριµένα ουράνια σώµατα θα συναντήσουµε διαδοχικά στο
φανταστικό αυτό ταξίδι µας;
Β) Σε ποιες αποστάσεις βρίσκονται κατά προσέγγιση τα σώµατα αυτά;
Γ) Σχεδιάστε, όσο µπορείτε σωστότερα, αυτή τη διαδροµή.

4.- Μια σπουδαία σταθερά της Γης είναι η λόξωση της εκλειπτικής.
Α) Τι ονοµάζουµε λόξωση της εκλειπτικής και πώς κινείται η Γη πάνω στην
εκλειπτική;
Β) Ποιες είναι οι συνέπειες της λόξωσης για τον πλανήτη µας.
Γ) Έχουν και οι άλλοι πλανήτες παρόµοια λόξωση και πώς παρατηρείται
από τη Γη;

Θέµατα του διαγωνισµού «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» 2005
1.- Ήλιος, το άστρο της ηµέρας.
Α) Τι γνωρίζετε για τον ηλιακό κύκλο;
Β) Πώς γίνονται οι ηλιακές παρατηρήσεις και µε ποια µέσα;
Γ) Ποιες είναι οι επιδράσεις του Ήλιου στη Γη µας;
2.- Από τα πρώτα σχεδόν χρόνια της διαστηµικής εποχής µας άρχισαν να
αναπτύσσονται οι διαστηµικοί σταθµοί.
Α) Τι είναι οι διαστηµικοί σταθµοί και από ποιες βασικές µονάδες
αποτελούνται;
Β) Ποιους διαστηµικούς σταθµούς γνωρίζετε; Πότε και από ποιους
εκτοξεύθηκαν;
Γ) Ποια είναι η τεχνογνωσία που αποκτήσαµε από τη λειτουργία των
διαστηµικών
σταθµών;
3.- Ένα από τα σπουδαιότερα διαγράµµατα της αστρονοµίας είναι σήµερα
και το διάγραµµα Hertzsprung – Russel (H – R).
A) Σχεδιάστε το διάγραµµα Η – R και εξηγείστε τι παριστάνει το διάγραµµα
αυτό και πώς βαθµολογούνται οι άξονές του.
B) Τι γνωρίζετε για την κύρια ακολουθία και τι είδους άστρα περιλαµβάνει
αυτή;

Γ) Τι συµπεράσµατα αποκοµίζουµε από τη µελέτη του διαγράµµατος Η – R
και ποια εξέλιξη θα έχει ο Ήλιος πάνω στο διάγραµµα αυτό σύµφωνα µε
την επικρατούσα θεωρία εξέλιξης των άστρων;
4.- Τα τελευταία χρόνια έχει ανακαλυφθεί η ακτινοβολία µικροκυµάτων,
που ονοµάστηκε χαρακτηριστικά ακτινοβολία υποβάθρου.
Α) Τι γνωρίζετε γενικά για την ακτινοβολία υποβάθρου;
Β) Πότε, από ποιους και µε ποιο τρόπο έγινε η ανακάλυψή της;
Γ) Σε ποια συµπεράσµατα
ακτινοβολία αυτή;

καταλήγουµε

σήµερα

µελετώντας

την

11ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 2006
Θέµατα του διαγωνισµού «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» 2006
1.- Το ηλιακό µας σύστηµα µελετήθηκε και διερευνήθηκε αρκετά, ώστε να
µπορούµε µε βεβαιότητα να απαντήσουµε σε πολλά καίρια ερωτήµατα.
Α) Πότε και πώς δηµιουργήθηκε το ηλιακό µας σύστηµα;
Β) Ποια ήταν η πρωταρχική ύλη, από την οποία συγκροτήθηκε;
Γ) Ποιοι επιστήµονες ανέπτυξαν διάφορες θεωρίες για τη δηµιουργία του
ηλιακού µας συστήµατος και ποιες είναι αυτές οι θεωρίες συνοπτικά;
2.- Μετά από τη στιγµή της Μεγάλης Έκρηξης, το Σύµπαν που
δηµιουργήθηκε άρχισε να διαστέλλεται και να περνάει από διάφορες
φάσεις.
Α) Τι γνωρίζετε για το λεγόµενο “χρόνο Πλανκ” της διαστολής του
Σύµπαντος;
Β) Τι γνωρίζετε για το πληθωριστικό Σύµπαν;
Γ) Ποια περίοδο δηµιουργήθηκαν οι γαλαξίες και µε ποιο τρόπο;
3.- Ας φαντασθούµε ότι µεταβαίνει κάποιος στη Σελήνη και ζει στην
επιφάνειά της:
Α) Ποιες θα είναι οι φυσικές συνθήκες που θα αντιµετωπίσει εκεί;
Β) Τι είναι εκείνο που πρέπει να προσέξει, για να µην πάθει κανένα κακό;
Γ) Υπάρχουν άραγε οµορφιές στη Σελήνη που εδώ στη Γη δεν τις
δοκιµάζει;
4.- Από τους αρχαιότατους χρόνους η µυθολογία τροφοδότησε το
ανθρώπινο γένος µε πλήθος από µύθους, άλλοι από τους οποίους
αναφέρονται στους αστερισµούς και άλλοι στα διαστηµικά ταξίδια.
Α) Ποιους από τους µύθους αυτούς γνωρίζετε;
Β) Να αναφέρετε λεπτοµερειακά δυο από τους µύθους αυτούς που
αφορούν του αστερισµούς.
Γ) Να αναφέρετε λεπτοµερειακά ένα µύθο που αφορά την πτήση στο
διάστηµα.

