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1. Յուպիտերի զանգվածը կարելի է որոշել իր արբանյակներից որևէ մեկի 

դիտումներից:  Զանգվածը որոշելու համար ո՞ր մեծությունն է  անհրաժեշտ որոշել այդ 

դիտումներից.` 

1)  արբանյակի զանգվածը      

2) արբանյակի ուղեծրի էքսցենտրիսիտետը   

3) արբանյակի ուղեծրային պտույտի պարբերությունը      

4) արբանյակի ուղեծրի թեքվածությունը  

2. Հին  Հունաստանի աստղագետներից  ո՞վ ստեղծեց  Եվրոպայում հայտնի 

առաջին աստղային կատալոգը.` 

1) Հիպարքոսը      2) Արիստարք Սամոսացին     

3)  Պտղոմեոսը             4)  Էրատոսթենեսը 

3. Նշված մոլորակներից ո՞րն է հանդիսանում երկրանման և արտաքին 

մոլորակ.` 

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

4. Երկրից դիտողի համար Մարսի պայծառությունը դիմակայության 

ժամանակ քանի անգամ է տարբերվում նույն պայծառությունից միացման ժամանակ:  

1) 4.8          2)  23        3)  0.2      4) 1.52 

5. Աստերոիդի շառավիղ-վեկտորը 25 շաբաթվա ընթացքում  գծում  է իր 

ուղեծրով պարփակված մակերեսի 0.1 մասը: Որքա՞ն  է նրա պտտման պարբերությունը: 

1) 29 տարի     2) 2.9 տարի    3)  տվյալները բավարար չեն      4) 4.8 տարի 

6. Ո՞րն է ջրածնի գծերի բալմերյան շարքի սահմանը, եթե լայմանյան շարքի 

համար այն հավասար է մոտավորապես 912 անգստրեմի.`   

1) 6563A      2)1216A      3) 3648A      4)1824A 

7. Որքա՞ն կարող է լինել բաց աստղակույտերում աստղերի քանակությունը: 

1) 103        2) 109       3)1010       4) 106 

8. Աստղի ճառագայթման մաքսիմումը գտնվում է 4000 անգստրեմ ալիքի 

երկարության վրա: Որքա՞ն է աստղի էֆեկտիվ ջերմաստիճանը.` 

1) 5000 Կ         2)7500Կ       3) 40000Կ       4)10000Կ 

9. Նշված սպեկտրալ դասերի աստղերից  որո՞նց ջերմաստիճանն է 

ամենաբարձրը.` 

1)  F               2) A                3)  K              4)   O 

10. Որքա՞ն է Երկրի առանցքի պրեցեսիայի անկյունային արագությունը` 

1) 5' տարի-1     2) 0.5օ տարի-1     3) 50'' տարի-1   4) 25' տարի-1 
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11. Աստղակերպերի հիմնական գոտին գտնվում է հետևյալ մոլորակների 

ուղեծրերի միջև.` 

1) Երկիր-Մարս       2) Մարս-Յուպիտեր      

3)   Վեներա-Երկիր         4) Յուպիտեր-Սատուրն 

12. Երկրի վրայից դիտողի համար ռեֆրակցիայի պատճառով Արեգակի 

անկյունային մակերեսը հորիզոնի մոտ.` 

1)  մեծանում  է   2)  մնում է նույնը    3) փոքրանում  է  4) հնարավոր չէ գնահատել 

13. Քանի՞ տարում  Երկիրը  Արեգակից կհեռանա  50 ա.մ., եթե հանկարծակի 

դադարի գործել Արեգակի  ձգողության ուժը.` 

1) 7.96     2) 8.33      3)  11.21      4) 10.45 

14. Ի՞նչ տիպի օբյեկտների  խումբ  են «տրոյացիները».` 

1) երկնաքարեր     2) աստղակերպեր     

3) գիսավորներ     4) մոլորակների արբանյակներ 

15. Ձմեռային արևադարձի  ժամանակ, կեսօրին, Արեգակի բարձրությունը  

41.7օ   հյուսիսային լայնության վրա       կազմում է.` 

1) 24.8o       2) 48.3օ        3) 23.50        4) 51.70 

16. Լուսնի ուղեծրի լուսնահանգույցները խավարածրի հարթությունում, 

ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ մեկ լրիվ պտույտ են կատարում 18.6  տարվա 

ընթացքում: Գտնել խավարումների երկու հաջորդական շրջանների միջև ընկած 

տևողությունը արտահայտված օրերով և կլորացված մինչև մոտակա բնական թիվը:     

17. Դիտակը  թույլ է տալիս միանգամից լուսանկարել 7օx7օ տիրույթ: Քանի՞ 

լուսանկարի օգնությամբ կարելի ստանալ ամբողջ երկնքի պատկերը: Պատասխանը  

ներկայացնել մոտակա բնական թվի տեսքով:  
18. Ենթադրենք, որ Երկրից դիտողի համար ներքին A և արտաքին B 

մոլորակները ունեն նույն  սինոդիկ պարբերությունը` 840 օր: Որքա՞ն կլինի A մոլորակի 

սինոդիկ պարբերությունը  B մոլորակից դիտելիս:  

19. Կրկնակի աստղի առաջին աստղը 6.5 աստղային մեծությունով ավելի 

պայծառ է, քան երկրորդը, իսկ ջերմաստիճանը 2 անգամ մեծ է երկրորդ աստղի 

ջերմաստիճանից: Քանի՞  անգամ է առաջին աստղի շառավիղը  մեծ  երկրորդ աստղի 

շառավղից: Պատասխանը  ներկայացնել մոտակա բնական թվի տեսքով:  
20. 5900A ալիքի երկարությամբ սպեկտրալ գծի  դիտումները ցույց տվեցին, որ 

Արեգակի հասարակածի հակադիր եզրերում այդ գծի ալիքի երկարությունները 

տարբերվում են միմյանցից 0.08A: Ընդունելով Արեգակի շառավիղը R=6.96×108մ, 

գնահատել Արեգակի` իր առանցքի շուրջ պտույտի պարբերությունը: Պատասխանը  

ներկայացնել մոտակա բնական թվի տեսքով: 


