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Lietuvos mokinių dvidešimtoji astronomijos olimpiada 

Pirmasis etapas 

V – VIII klasių mokiniai 

 

1 uždavinys.  Šviesumas Mėnulyje (10 taškų)  

Kurioje Mėnulio pusėje – iš Žemės matomoje ar nematomoje pusėje būna šviesiau: 

a) Mėnulio dieną?  b) Mėnulio naktį? 

Atsakymus paaiškinkite. 

 

2 uždavinys. Supernovos žybsnis (10 taškų) 

1987 metais astronomai stebėjo supernovos žybsnį galaktikoje, kuri yra 50 

kiloparsekų nuotolyje nuo Žemės. Kuriais metais iš tiesų įvyko supernovos sprogimas 

toje galaktikoje? 

 

3 uždavinys.  Ticho supernova (15 taškų) 

Prieš 450 metų danų astronomas Tichas Brahė (Tycho Brahe), tuomet gyvenęs 

Herrevad vienuolyne (dabartinėje Švedijoje), pastebėjo naują žvaigždę, kaip dabar 

žinome ką tik sužibusią supernovą.  

Apie savo atradimą jis taip rašė: „... lapkričio 11 d., kai po saulėlydžio, kaip 

įprasta, žiūrėjau į žvaigždes giedrame danguje, supratau, kad tiesiai virš mano 

galvos švietė nauja ir nežinoma žvaigždė, kuri buvo labai šviesi kitų žvaigždžių 

atžvilgiu...“. [Tycho Brahe. De Nova Stella (1573)]. 

Užduotys:  

Remdamiesi sąlygos duomenimis ir žemiau pateiktu žvaigždėlapiu, kuriame 

pažymėta atrastoji supernova, atsakykite į šiuos klausimus: 

a) Kaip vadinasi žvaigždynas, kuriame buvo pastebėta supernova? Paaiškinkite 

savo sprendimą.  

b) Su kokiais žvaigždynais ribojasi žvaigždynas su supernova? 

c) Kuriuo nakties metu buvo galima stebėti atrastąją supernovą? (vakare vos 

sutemus, apie vidurnaktį, paryčiui prieš auštant, visą naktį).  

Naudingos informacija: 

Datos nurodytos pagal tuomet galiojusį Julijaus kalendorių.  

Herrevad vienuolyno geografinės koordinatės (𝜑 = 56°05′𝑁, 𝜆 = 0ℎ53𝑚𝐸).  
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 1 pav. Žvaigždėlapis, kuriame pažymėta Ticho Brahės atrastoji supernova (raudona žvaigždė) 

 

4 uždavinys  (Mėnulio terminatorius) (10 taškų) 

Mėnulio terminatoriumi yra vadinama riba, skirianti apšviestąją (dienos) ir 

tamsiąją (nakties) Mėnulio paviršiaus puses. Mėnuliui sukantis, Saulės apšviesta pusė, 

o kartu ir terminatorius, lėtai slenka Mėnulio paviršiumi. Nustatykite, kokiu vidutiniu 

greičiu (m/s) terminatorius slenka Mėnulio pusiauju. 

 

5 uždavinys  (Polinės pašvaistės) (15 taškų) 

Polinės pašvaistės, kurios susidaro sąveikaujant elektringoms Saulės vėjo 

dalelėms su Žemės atmosferos atomais ir molekulėmis, išsiskleidžia viršutinės Žemės 

atmosferos sluoksniuose, kurių aukštis siekia nuo 80 iki 1000 km virš Žemės 

paviršiaus. Apskaičiuokite kokiu didžiausiu nuotoliu nuo polinės pašvaistės, 

susidariusios didžiausiame 1000 km aukštyje, stebėtojas, esantis ant žemės, dar gali ją 

pamatyti. Į atmosferos refrakciją neatsižvelgiama. 
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Fizikinės  konstantos 

Konstanta  Simbolis Vertė  Vienetai  

Šviesos greitis vakuume c 2,9979 · 108  m ∙ s−1 

Gravitacijos konstanta G 6,6741 ∙ 10−11 N ∙ m2 ∙ kg−2 

Planko konstanta h 6,6261 ∙ 10−34 J ∙ s 

Bolcmano konstanta k 1,3806 ∙ 10−23 J ∙ K−1 

Stefano ir Bolcmano konstanta σ 5,6704 ∙ 10−8 W ∙ m−2 ∙ K−4 

Vyno poslinkio dėsnio konstanta b 2,8978 ∙ 10−3 m ∙ K 

Atominės masės konstanta (u) 𝑚𝑢 = 𝑢 1,660539 ∙ 10−27 kg 

Protono (rimties) masė 𝑚𝑝 1,6726 ∙ 10−27 kg 

Neutrono (rimties) masė 𝑚𝑛 1,6749 ∙ 10−27 kg 

Elektrono (rimties) masė 𝑚𝑒 9,1094 ∙ 10−31 kg  

Vandenilio (1H) atomo masė 𝑚𝐻 1,6735 ∙ 10−27 kg 

Helio (4He) atomo masė 𝑚𝐻𝑒 6,6465 ∙ 10−27 kg 

 

Saulės duomenys 

Parametras Simbolis Vertė Vienetai 

Regimasis vizualinis ryškis 𝑉⊙ −26,74 ryškis 

Absoliutusis vizualinis ryškis 𝑀𝑉⊙ +4,83 ryškis 

Absoliutusis bolometrinis ryškis 𝑀𝑏⊙ +4,74 ryškis 

Regimasis vidutinis kampinis skersmuo 𝜃⊙ 32 kampinės minutės 

Masė ℳ⊙ 1,9885·1030 kg 

Vidutinis spindulys 𝑅⊙ 6,957·108 m 

Efektinė temperatūra 𝑇𝑒𝑓⊙ 5772 K 

Šviesis 𝐿⊙ 3,828·1026 W 

 

Žemės duomenys 

Parametras Simbolis  Vertė  Vienetai  

Masė ℳ⨁ 5,972·1024  kg 

Pusiaujinis spindulys 𝑅⊕ 6,378·106 m 

Atmosferos slėgis ties jūros lygiu  101325 Pa 

Atmosferos refrakcija ties horizontu  35 kampinės minutės 

Ekliptikos posvyris į dangaus pusiaują ε 23,44 laipsniai 

Saulinė para  
 24 

86400,0 

h 

s 

Žvaigždinė (siderinė) para  
 23,93447 

86164,09 

h 

s 

Atogrąžiniai metai 
 365,2422 

3,15569·107  

d 

s 

Žvaigždiniai (sideriniai) metai 
 365,2564  

3,15582·107 

d 

s 
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Mėnulio duomenys 

Parametras Simbolis Vertė  Vienetai  

Regimasis vizualinis ryškis pilnatyje 𝑉


 −12,74 ryškis 

Masė ℳ


 7,346·1022 kg 

Pusiaujinis spindulys 𝑅


 1,738·106 m 

Orbitos didysis pusašis 𝑎


 3,844·108 m 

Orbitos posvyris į ekliptiką  5,145 laipsniai 

Sinodinis mėnuo  29,53 d 

Žvaigždinis (siderinis) mėnuo  27,32 d 

 

Astronominiai atstumo vienetai 
Astronominis vienetas (av) [astronomical unit (au)]: 

1 av = 1,496 ∙ 1011 m 

Parsekas (pc) [parsec (pc)]: 

1 pc = 206265 av = 3,0857 ∙ 1016 m 

Šviesmetis (šm) [light year (ly)]: 

1 šm = 0,3066 pc = 9,461 ∙ 1015 m 

 

Kampai ir kampiniai atstumai 

Matuojami laipsniais (°) ir jo dalimis – minutėmis (′) ir sekundėmis (″), arba radianais (rad). 

1° = 60′ = 3600″ 

1 rad = 57,2958° = 206265″ 
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Kelios naudingos matematikos formulės 
 

Apskritimas 
 

Žymėjimai:  

O – apskritimo centras, R – apskritimo spindulys, D – apskritimo skersmuo.  
 

Formulės 

Apskritimo skersmuo 𝐷 = 2𝑅 

Apskritimo ilgis (perimetras) 𝐶 = 2𝜋𝑅. Čia 𝜋 = 3,1416 

 

 

 

 

 

Trikampis 

Statusis trikampis ABC. Kampai A, B, C. Kampas C statusis (90°). 

Trikampio kraštinių ilgiai a, b, c. Kraštinės a ir b vadinamos trikampio 

statiniais, o c – įžambine.  

Pitagoro teorema: 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

Žodinė formuluotė: Stačiojo trikampio statinių kvadratų suma yra lygi 

įžambinės kvadratui. 

 

 

Apskritimas 

Statusis trikampis 


