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Identifikace 
 

 
 
 
 
 
 
 

Žák 
 
jméno:     příjmení:    rok narození:  třída:  
 

 

Hodnocení 
 
datum:      počet bodů: A ____   B ____   C ____   D ____    
 
podpis učitele:     počet bodů celkem: ________ 
 

Účast v AO se řídí organizačním řádem, č.j. MŠMT – 14 896/2012-51, zveřejněným na webových stránkách AO. 

A. Zakroužkuj správnou odpověď 
 

U každé otázky zakroužkuj právě jednu správnou odpověď! (celkem max. 10 bodů) 
 

1. Které z těchto těles není hvězdou: 
[a] Aldebaran. 
[b] Altair. 
[c] Ariel. 
[d] Antares. 

2. Které z nabízených těles sluneční soustavy je 
nejmenší: 
[a] Ganymedes. 
[b] Merkur. 
[c] Titan. 
[d] Mars. 

3. Která z těchto planet je modrozelená? 
[a] Mars. 
[b] Jupiter. 
[c] Saturn. 
[d] Uran. 

4. Hubbleův dalekohled se nachází: 
[a] V horách v Chile. 
[b] Na oběžné dráze kolem Země. 
[c] Na oběžné dráze kolem Měsíce. 
[d] Na vrcholu sopky na Havaji. 

5. Když se Slunce, Země a Měsíc seřadí na 
jedné přímce tak, že se Země nachází mezi 
Sluncem a Měsícem, pak se Měsíc nachází 
v:  
[a] Novu. 
[b] První čtvrti. 
[c] Úplňku. 
[d] Poslední čtvrti. 

6. V současnosti míří k Plutu sonda, která se 
jmenuje: 
[a] New Horizons. 
[b] Pluto Explorer. 
[c] Rosetta. 
[d] Deep Impact. 

7. Slunce patří mezi: 
[a] Hvězdy hlavní posloupnosti. 
[b] Bílé trpaslíky. 
[c] Rudé obry. 
[d] Černé díry. 

8.  Velký vůz je částí souhvězdí: 
[a] Lva. 
[b] Býka. 
[c] Štíra. 
[d] Velké medvědice. 

9. Slavný výrok „A přece se točí!“ údajně 
pronesl: 
[a] Isaac Newton. 
[b] Albert Einstein. 
[c] Johannes Kepler. 
[d] Galileo Galilei. 

10. Malé vesmírné těleso, které dopadne na 
povrch Země, nazýváme: 
[a] Meteor. 
[b] Meteorit. 
[c] Bolid. 
[d] Meteoroid. 
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 B – Úloha: Rychlost světla a jednotky vzdálenosti 
(celkem max. 12 bodů) 

 
Od rychlosti světla je v astronomii odvozená jednotka pro vzdálenost – světelný rok. Kromě této 
jednotky lze však užívat i jednotky menší – světelnou sekundu, světelnou minutu, světelnou hodinu 
či světelný den. 
 
1. Jaká je rychlost světla ve vakuu? Hodnotu zapiš zaokrouhlenou na stovky tisíc km/s. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vyhledej definici světelného roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Na základě definice světelného roku odvoď hodnoty světelné minuty, světelné hodiny 
a světelného roku v kilometrech (k výpočtu použij zaokrouhlenou hodnotu rychlosti světla z části 1 
této úlohy). 
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C – Obrázky 

 

U každého obrázku uveď co nejpřesněji, o co se jedná. Kdyby například na obrázku byla 
Mezinárodní vesmírná stanice, tak odpověď „družice“ je za 1 bod a odpověď „Mezinárodní 

vesmírná stanice“ za 2 body. 
(celkem max. 6 bodů) 

 

  
 

1. Co je na obrázku? 
 

2. Co je na obrázku? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

3. Který astronomický úkaz je na obrázku? 
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D – Doplňovačka 
Vyplň následující doplňovačku a napiš tajenku. 

(celkem max. 12 bodů) 
 

Na noční obloze lze pozorovat 88 souhvězdí – skupiny hvězd, které dohromady připomínají nějaký 
útvar. Kromě toho je celá řada dalších takových příkladů, které však žádné souhvězdí netvoří. 
Nejznámějšími příklady jsou Malý a Velký vůz a dále třeba Jarní trojúhelník. 
 

1. 
 

             

2. 
 

             

3. 
 

             

4. 
 

             

5. 
 

             

6. 
 

             

7. 
 

             

8. 
 

             

9. 
 

             

10. 
 

             
 
Legenda: 

1. Rychle rotující neutronová hvězda, často přezdívaná vesmírný maják. 
2. Evropská kosmická agentura (anglická zkratka). 
3. Viditelná vrstva Slunce. 
4. Planeta, na níž jeden „rok“ trvá nejdéle ze všech. 
5. Útvar tvořený drobnými ledovými a skalnatými úlomky hornin, který obepíná planetu. 
6. Největší měsíc planety Saturn. 
7. Druhá hvězda ze známé dvojhvězdy Alcor a… 
8. Jednotka hvězdné velikosti, veličiny, která udává jasnost hvězd. 
9. Jméno nejjasnější hvězdy noční oblohy. 

10. Délková míra používaná v astronomii. Odpovídá přibližně 3,26 světelného roku. 
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