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Identifikace 
 
Žák 
 
jméno     příjmení    věk  třída  
 

 

Škola 
 
název      ulice     
 
město      PSČ  jméno učitele 
 

 

Hodnocení 
 
datum     počet bodů  podpis učitele 
 

 
 

A. Zakroužkujte správnou odpověď 
 

 

U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 
 
1. Zákon všeobecné gravitace 

formuloval 
[a] Isaac Newton. 
[b] Tycho Brahe. 
[c] Mikuláš Koperník. 
[d] Antonín Dvořák. 

 
2. V současné době převládá názor, 

že dinosauři vyhynuli díky 
[a] dopadu planetky. 
[b] neuváženému a nepřiměřenému 

lovu lidmi. 
[c] obrovské magnetické bouři. 
[d] zásahu mimozemské civilizace. 

 
3. Jak se jmenuje hvězda nejbližší k 

Zemi? 
[a] Proxima Centauri. 
[b] Polárka. 
[c] Slunce. 
[d] Sirius. 

 
4. Která planeta má prstenec, 

podobně jako Saturn? 
[a] Neptun. 
[b] Venuše. 
[c] Merkur. 
[d] Mars. 

5. Který prvek tvoří většinu hmoty 
hvězd? 

[a] Kyslík. 
[b] Uhlík. 
[c] Vodík.  
[d] Uran. 

 

6. Sluneční skvrna je 
[a] otvor ve sluneční fotosféře. 
[b] oblast s výrazně vyšší teplotou, než 

je průměrná teplota fotosféry. 
[c] oblast s vysokou koncentrací 

hořčíku (cca 20 %). 
[d] oblast s nižší teplotou, než je 

průměrná teplota fotosféry. 
 

7. Slunce můžeme spatřit nad 
severním obzorem 

[a] z Prahy. 
[b] z Moskvy. 
[c] ze Sydney. 
[d] ze Stockholmu. 

 

8. Země se otočí kolem své osy jednou 
za den. Za jak dlouho se přibližně 
otočí kolem osy náš Měsíc? 

[a] Jednou za den. 
[b] Jednou za týden. 
[c] Jednou za měsíc. 
[d] Měsíc se kolem své osy neotáčí. 
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9. Prstence Saturnu jsou tvořeny 

převážně: 
[a] drobnými úlomky ledu a kamene. 
[b] zploštělou atmosférou. 
[c] velkými obručemi z lehkých kovů. 
[d] množstvím kometárních jader. 

 
 

 
10. Na Slunci: 

[a] lze přistát v noci. 
[b] lze přistát v pravé poledne. 
[c] nelze přistát, protože je příliš 

daleko. 
[d] nelze přistát, protože má příliš 

vysokou teplotu. 

B. Pět vět 
  

Najděte a opravte chybné věty. 
 
1. Průměr Slunce je vůči průměru Země více než 200x větší. 
 
 
2. Světlo se šíří nekonečně rychle. 
 
 
3. Oko má nejlepší rozlišení ve slepé skvrně. 
 
 
4. Část atmosféry, která obsahuje nejvíc živých organismů, se jmenuje ionosféra. 
 
 
5. Mars je červený, protože je na jeho povrchu velké množství sloučenin zlata. 
 
 

 
C. Příklady 

 

Zpracujte následující úlohy. 
 
1. 1. září připadlo v roce 2007 na sobotu. Urči, ve kterém nejbližším následujícím 
roce připadne 1. září na neděli. 
 

[a] Kolik dnů bude mít rok 2008? 
 
 
[b] Na jaký den připadne 1. září v roce 2008? 
 
 
[c] O kolik dnů vzhledem k roku 2007 budou posunuté dny v týdnu v roce 2009? 
 
 
[d] Ve kterém nejbližším následujícím roce připadne 1. září na neděli? 
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2. Umělá družice obíhá kolem Země na rovníkové dráze ve výšce 270 km nad 
povrchem rychlostí 7,9 km/s. Urči, jaká je oběžná doba družice v hodinách, minutách 
a sekundách. Dráhu družice považuj za kruhovou a všechny vlivy, které nejsou 
uvedeny v zadání, zanedbej. Zemi považuj za kouli o poloměru 6378 km. 
 

[a] Urči poloměr oběžné dráhy družice. 
 
 
 
 
[b] Urči vzdálenost, jakou družice urazí během jednoho oběhu kolem Země. 
 
 
 
 
 
[c] Urči oběžnou dobu družice v hodinách a minutách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Co je na obrázku? 
 

K obrázkům souvisejícím s astronomií stručně napište, co se na nich nachází. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _______________     _______________     _______________ 
    Obrázek 1.            Obrázek 2.     Obrázek 3. 
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 Hodnocení  Školního kola Astronomické olympiády 2007/8 – kategorie E-F 
 

 

Bodové hodnocení otázek Školního kola: 
 

otázky části A. (Zakroužkujte správnou odpověď)  1 otázka = 1 bod 
otázky části B. (Pět vět)     1 otázka = 2 body 
otázky části C. (Příklady)     1. otázka = 5 bodů 
       2. otázka = 5 bodů 
otázky části D. (Co je na obrázku?)    1 otázka = 2 body 

 

Maximální počet bodů          36 
 

Limit pro postup do Korespondenčního kola  je stanoven na 15 bodů 
 

V případě nejasností u správnosti odpovědi prosím kontaktujte výbor AO na adrese 
olympiada@astro.cz (jako předmět uveďte „Reseni prvniho kola“). Vaše dotazy obratem vyřídí autor 
zadání nebo garant AO. 
 
 

 

 Správné odpovědi  Školního kola Astronomické olympiády 2007/8 – kategorie E-F 
 

 

A. Zakroužkujte správnou odpověď 
   1 a), 2 a), 3 c), 4 a), 5 c), 6 d), 7 c), 8 c), 9 a), 10 d) 
 
B. Pět vět 

1. Průměr Slunce je vůči průměru Země více než 200x větší. (109x, tolerovat rozsah 99x – 119x) 
2. Světlo se šíří nekonečně rychle. (rychlostí 299 792 458 m/s, tolerovat odpověď 300 000 km/s) 
3. Oko má nejlepší rozlišení ve slepé skvrně. (žluté) 
4. Část atmosféry, která obsahuje nejvíc živých organismů, se jmenuje ionosféra. (troposféra) 
5. Mars je červený, protože je na jeho povrchu velké množství sloučenin zlata. (železa) 
 Mars je červený, protože je na jeho povrchu velké množství sloučenin zlata.  (neni) 

 

C. Příklady 
1.  Běžný kalendářní rok má 365 dnů. Přestupný rok má 366 dnů. Jeden týden má 7 dnů. Vydělíme-li 

počet dnů v roce počtem dnů v týdnu, je zbytek při dělení počet dnů v neúplném týdnu, tj. počet 
dnů, o který se posunou data vůči dnům v kalendáři v následujícím roce. Pro běžný rok je zbytek 
po dělení 1, pro přestupný rok 2. (2 body) Aby 1. září připadlo na neděli, musí se data vůči dnům 
v kalendáři roku 2007 posunout o 7k+1 dnů, kde k = 0, 1, 2, 3 …(1 bod) 

 1. září připadne na neděli nejdříve v roce 2013. (2 body) 
[a]  366. (1 bod)   [b]  Pondělí. (1 bod) 
[c]  3. (1 bod)   [d] 1. září připadne na neděli nejdříve v roce 2013. (1 bod) 
Za řešení pomocí úvahy analogické té v úvodu: + 1 bod. 

Rok Posun vůči předchozímu roku Celkový posun vůči roku 2007 1. září 
2008 2 dny 2 dny pondělí 
2009 1 den 3 dny úterý 
2010 1 den 4 dny středa 
2011 1 den 5 dnů čtvrtek 
2012 2 dny 7 dnů pátek 
2013 1 den 8 dnů neděle 

 

2.  [a] Poloměr oběžné dráhy je součet poloměru Země a výšky dráhy družice nad povrchem Země. 
 r = (6378+270) km = 6648 km (1 bod) 
 [b] Oběžná doba družice je doba, za kterou urazí dráhu, která odpovídá obvodu kružnice o 

poloměru 6648 km. o = 2  r=2•3,14•6648 km =41 749 km.(2 body) 
 [c] Rychlost družice je v = 7,9 km/s. Družice urazí dráhu o za čas t = o/v = 41 749 / 7,9 s = 5 285 

s (1 bod), což odpovídá 1 hodině a 28 minutám (1 bod). 
 

D. Co je na obrázku? 
1.  Saturn   2.    souhvězdí (1 bod) Orion (1 bod)   3.    raketoplán 
 
Poznámka: Další podmínky konání olympiády naleznete na:  http://olympiada.astro.cz 


