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Տևողությունը – 120 րոպե 

1. Երկրակենտրոն համակարգում մոլորակի էպիցիկլի կենտրոնը, Արեգակը և Երկիրը միշտ 

գտնվում են նույն ուղղի վրա, իսկ էպիցիկլի կենտրոնի մեկ պտույտի պարբերությունը 

դեֆերենտով հավասար է 1 տարվա։  Ո՞ր մոլորակն է դա.՝    

1) Վեներա                  2) Մարս                     3)  Յուպիտեր                         4)  Սատուրն 

2. Լուսնային  ամիսները  (անոմալիստական-A, դրակոնիկական-D, սիդերիկ-S, սինոդիկ-P)  ըստ  

տևողության աճման կարգի  դասավորված են հետևյալ կերպ ՝   

1) SDAP                 2) DSAP                 3) ADSP                          4) SPDA  

3. Լուսինը մայր է մտնում առավոտյան ժամը 6։00-ին։   Ո՞ր փուլում կարող է գտնվել Լուսինը՝   

1) նորալուսին                   2) 1/4  լուսին                        3)  3/4 լուսին                         4)  լիալուսին 

4. M սպեկտրալ դասի աստղերում ջրածնի գծերը ուժեղ չեն, որովհետև.՝ 

 1) ջրածնի պարունակություն այդ աստղերում  փոքր է 

 2)  ջրածնի գծերը քողարկվում են այլ տարրերի ուժեղ գծերի կողմից 

 3)  ջրածինը համարյա ամբողջությամբ  գտնվում է  հիմնական՝ չեզոք  վիճակում  

 4)  ջրածինը գտնվում է ամբողջովին իոնացված վիճակում 

 

5. Դասական ցեֆեիդների տեսագծային արագությունների ժամանակային կորից կարելի է 

որոշել՝      

1) աստղի շառավիղը,   

2) տատանումների ընթացքում աստղի շառավղի հարաբերական փոփոխությունը,  

3)  տատանումների ընթացքում  աստղի շառավղի փոփոխությունը 

4)  աստղի տարածական արագությունը 

6. Աստղի պարալաքսը հավասար է 0,12 աղեղնային վայրկյան, իսկ  սեփական շարժումը՝ 6,00  

աղեղնային վայրկյան մեկ տարում։ Որքան է  աստղի տանգենցիալ արագությունը կմ/վ 

չափողունակությամբ։   

1) 124                      2) 216                        3) 164                          4) 237 

7. Տրված են աստղի սպեկտրը և  լուսատվության  դասը։ Ո՞ր աստղն է կարմիր գերհսկա՝  

1) սպեկտր - M1, լուսատվության դասը – V                2)  սպեկտր -  O9, լուսատվության դասը –  I 

3) սպեկտր  - G2, լուսատվության դասը – V                4) սպեկտր - M2, լուսատվության դասը –  I 

8. Ո՞ր  մոլորակի վրա է օրը ավելի երկար տևում, քան տարին՝   

1) նման մոլորակ չկա           2) Վեներա            3) Մերկուրի              4)  Ուրան 

 

9. Հաբլի  հաստատունը  ներկայիս պատկերացումներով հաստատուն է՝   

1) ժամանակի և տարածության մեջ                          2) միայն տարածության մեջ                                         

3)  միայն ժամանակի մեջ        4) որևէ  այլ գալակտիկայի համար հաստատունը ունի  այլ արժեք 

 

10. Նշված գծերից ո՞րը չի պատկանում ջրածնի լայմանյան սերիային՝ 

         1) 1125 Å             2) 972 Å             3) 1216 Å              4) 949 Å  
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11. Արեգակնային ակտիվության ցիկլի սկզբում արևաբծերը հիմնականում գտնվում են` 

    1) հասարակածային գոտում   2) բևեռամերձ գոտում  3) միջին գոտիներում  4) բոլոր գոտիներում 

12. Երկու մոլորակների ուղեծրերի էքսցենտրիսիտետները հավասար են, իսկ  փոքր  

կիսառանցքների հարաբերությունը  հավասար է 3-ի։    Նրանց ուղեծրային պտույտների 

պարբերությունների հարաբերությունը     հավասար է՝  

    1)  7,5                   2)  1,5                    3)   5,2                     4)  3,4  

 

13. Արեգակի միջուկից   Երկիր է հասնում՝   

1)  գամմա ճառագայումը                                       2) նեյտրինային ճառագայթումը                                       

3)  ջերմային ճառագայթումը                                                              4)  ռենտգենյան ճառագայթումը 
 

14. Գտնել Յուպիտերի զանգվածն  արտահայտված Արեգակի զանգվածով, օգտագործելով   իր 

շուրջը շրջանագծային ուղեծրով պտտվող Իո արբանյակի հետևյալ տվյալները.  պտտման 

պարբերություն՝ 1,769 օր , շրջանագծի շառավիղ՝ 421,6 հազար կմ:    

1)  318                  2)  345                   3)  304                 4)  327  
 

15. Ո՞ր մոլորակն է  հայտնաբերվել Լեվերյեի և Ադամսի շնորհիվ՝   

   1)  Ուրան        2) Նեպտուն      3) Պլուտոն      4) Ցերերա  
 

16. 100 պարսեկ հեռավորության վրա գտնվող աստղի տեսանելի աստղային  մեծությունը 15m է:  

Քանի նման աստղի գումարային բացարձակ աստղային մեծությունը հավասար կլինի  մոտ 6m :  
 

17. Մերկուրի մոլորակը գտնվում է վերին միացման մեջ: Մոտավորապես քանի՞ օր հետո տեղի 

կունենա մոտակա ամնենամեծ արևմտյան էլոնգացիան  (Δλ =220),  եթե Մերկուրիի միջին 

օրական շարժումը հավասար է  ωm = 40,09 , իսկ  Երկրինը՝ ωe = 00,99:    

 

18.  Դիտարկենք երկու աստղային  համակարգ բաղկացած միանման  զանգված ունեցող 

աստղերից: Առաջին համակարգում 4 աստղ գտնվում են շրջանագծին ներգծված  քառակուսու 

գագաթներին,  երկրորդում՝ 10 աստղ գտնվում են նույնպիսի  շրջանագծին ներգծված 

կանոնավոր տասնանկյան  գագաթներին:  Սկզբնական պահին աստղերը համարել անշարժ: 

Որոշ ժամանակ անց երկու համակարգում  էլ աստղերը բախվում են միմյանց:  Որքա՞ն է այդ 

ժամանակների հարաբերությունը: Պատասխանը տալ բնական թվի տեսքով, 

անհրաժեշտության դեպքում նախապես կլորացնելով  ստացված պատասխանը:    

 

19. Աստղի տեսանելի աստղային մեծությունը հավասար է 12m.5: Քանի անգամ 

պետք է փոքրացնել նրա հեռավորությունը մեզանից, որպեսզի այն 

տեսանելի դառնա անզեն աչքով: Պատասխանը տալ բնական թվի տեսքով, անհրաժեշտության 

դեպքում նախապես կլորացնելով  ստացված պատասխանը:   

 

20. Ինչպիսի՞ առավելագույն  արագությամբ կարող է բախվել երկնաքարը ցածր ուղեծրով  

պտտվող  արհեստական արբանյակի հետ,  որի արագությունը 7,9 կմ/վ  է։ Պատասխանը  տալ  

կմ/վ չափողականությամբ,  բնական թվի տեսքով, անհրաժեշտության դեպքում նախապես 

կլորացնելով  ստացված պատասխանը։  

 


