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1. UŽDUOTIS. SAULĖS SISTEMOS PLANETOS

Atsakymų langeliuose po planetų nuotraukomis įrašykite planetų vardus

[3 taškai]



Linijos 

Nr. 
Pavadinimas

1

2

3

2. UŽDUOTIS. ASTRONOMINIŲ 

KOORDINAČIŲ LINIJOS 

Viso dangaus žvaigždėlapio projekcijoje išbrėžtos 

astronominių koordinačių linijos (lankai), kurios 

pažymėtos numeriais.  

Ties kiekvienu linijos numeriu iš pateikiamo 

pavadinimų meniu išrinkite teisingą linijos 

pavadinimą.    

[4 taškai]



3. UŽDUOTIS.

GEOGRAFINĖ 

PLATUMA

Žvaigždėlapyje pavaizduota 

dangaus projekcija horizontinėje 

koordinačių sistemoje žvelgiant 

pietų kryptimi tam tikroje 

vietovėje, kai Prokionas (𝛿≅ 5°) 
buvo viršutinėje kulminacijoje. 

Pliuso ženklu pažymėtas zenitas. 

Įvertinkite vietovės geografinę 

platumą φ laipsnio tikslumu. 

Į atsakymo langelį rašykite tik 

sveiką skaičių. 

Atsakymas: φ=

[6 taškai]



Žvaigždėlapyje pavaizduota 

dangaus projekcija pusiaujinėje 

koordinačių sistemoje. Silpniausios 

žvaigždės 5,5 ryškio. Kitoje 

skaidrėje rodomas toks pat 

žvaigždėlapis su kai kurių 

žvaigždynų numeriais, įrašytais 

maždaug žvaigždyno viduryje. 

a) Atsakymų lentelėje (a) įrašykite 

žvaigždynų, pažymėtų numeriais, 

pavadinimus. 

b) Atsakymų lentelėje (b) įrašykite 

žvaigždynų, per kuriuos eina 

ekliptika, numerius. 

4. UŽDUOTIS. ŽVAIGŽDYNAI

[12 taškų]



4. Užduoties tęsinys
Atsakymų lentelės kitoje skaidrėje



Žvaigždyno 
Nr.

Žvaigždyno pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Užduoties tęsinys

(a) Atsakymų lentelė. Žvaigždynai. 
[eilutėje tik vienas pavadinimas] 

(b) Atsakymų lentelė. 

Ekliptikos žvaigždynų numeriai. 
[įrašyti ne daugiau kaip 5 numerius.] 



5. UŽDUOTIS. VILNIAUS DANGUS

Žvaigždėlapyje pavaizduota dangaus projekcija 

horizontinėje koordinačių sistemoje žvelgiant pietų 

kryptimi Vilniuje vidurnaktį. Pliuso ženklu pažymėtas 

zenitas. Silpniausios matomos žvaigždės 5,5 ryškio.

Klausimai: 

a) Kurios dvi šviesiausios žvaigždės yra ties 

dienovidiniu? 

b) Kokie yra tikriniai vardai objektų, kurie žvaigždėlapyje 

pažymėti oranžiniais taškais ir skaičiais? 

c) Kuriuo metų laiku būtų stebimas žvaigždėlapyje 

atvaizduotas dangus vidurnaktį? 

Kitoje skaidrėje toks pat žvaigždėlapis, bet mažiau 

teksto.  Atsakymus surašykite Atsakymų lentelėse, 

kurios pateiktos dar kitoje skaidrėje.  

[9 taškai]



5. Užduoties tęsinys

Klausimai: 

a) Kurios dvi šviesiausios 

žvaigždės yra ties 

dienovidiniu? 

b) Kokie yra tikriniai vardai 

objektų, kurie 

žvaigždėlapyje pažymėti 

oranžiniais taškais ir 

skaičiais? 

c) Kuriuo metų laiku būtų 

stebimas žvaigždėlapyje 

atvaizduotas dangus 

vidurnaktį? 

Atsakymus surašykite 

Atsakymų lentelėse, 

kurios pateiktos kitoje 

skaidrėje.  



5. Užduoties tęsinys

Atsakymų lentelė (a). Dvi šviesiausios 

žvaigždės ties dienovidiniu.
[Iš duoto meniu išrinkti tinkamą žvaigždžių 

porą] 

Atsakymų lentelė (b). Objektų vardai.
[Iš duoto meniu išrinkti tinkamą vardą] 

Objekto 

Nr.
Vardas (pavadinimas)

1

2

3

4

5

Atsakymų lentelė (c). Metų laikas.
[Iš duoto meniu išrinkti tinkamą metų laiką] 



6. UŽDUOTIS

ŽVAIGŽDĖS IR PLANETOS

Žvaigždėlapyje pavaizduota dangaus projekcija horizontinėje koordinačių sistemoje žvelgiant rytų kryptimi vienoje iš 

Viduržemio jūros salų vietovių balandžio 29 d. rytą likus vos 40 min. iki saulėtekio. Pliuso ženklu pažymėtas zenitas. 

Silpniausios pažymėtos žvaigždės 5,5 ryškio.

Oranžine spalva ir numeriais pažymėti 5 objektai (žvaigždė arba planeta). Žvaigždėlapyje jų dydžiai neatitinka žvaigždžių 

ryškių skalės. 1, 2 ir 3 objektų ryškiai (spindesiai)  beveik vienodi ir nedaug skiriasi nuo Altairo ryškio (spindesio). 4 ir 5 

objektų spindesys nevienodas  ir yra keliais ryškiais didesnis net už Vegos spindesį. Kitoje skaidrėje pateiktas toks pat 

bet didesnis žvaigždėlapis.

Užduotys: 

Atpažinę žvaigždynus ir sunumeruotus objektus į Atsakymų 

lentelę (dar kita skaidrė) įrašykite:

• Objekto tikrinį vardą (pavadinimą). 

• Vardą (pavadinimą) žvaigždyno, kuriame yra objektas, 

Be to, įrašykite atsakymus į šiuos klausimus:

a) Kurie ekliptikos žvaigždynai matomi žvaigždėlapyje?

b) Kuriame žvaigždyne yra zenitas? 

c) Kokia bus patekėjusio Mėnulio fazė?  

[8 taškai]



6. Užduoties tęsinys

[Atsakymų lentelė kitoje skaidrėje] 



Objekto

Nr.

Objekto vardas 

(pavadinimas)

Žvaigždyno 

pavadinimas

1

2

3

4

5

6. Užduoties tęsinys

Atsakymų lentelės  

Objektų atpažinimas

Atsakymai į klausimus.

a) Ekliptikos žvaigždynai žvaigždėlapyje.

b) Zenito žvaigždynas. 

c) Mėnulio fazė.

[Iš meniu išrinkite tinkamą sąrašą ar pavadinimą]  

Klausimas Atsakymas

a)

b)

c)



7. UŽDUOTIS

ŽVAIGŽDŽIŲ SPIEČIUS

Šiame paveiksle pateiktas padrikojo žvaigždžių 

spiečiaus žvaigždėlapis, matomas pro teleskopą. 

Oranžinis apskritimas apibrėžia teleskopo regėjimo 

lauką. Kampinis atstumas tarp B ir C raidėmis 

pažymėtų  žvaigždžių  𝜃𝐵𝐶 = 20′, 8 (kampinių 

minučių). 

Įvertinkite teleskopo regėjimo lauko skersmenį Δ

kampinėmis minutėmis.  [Įrašykite tik sveiką 

minučių skaičių.]

Regėjimo laukas Δ=

[4 taškai]



8. UŽDUOTIS. SAULĖS ŽVAIGŽDYNAS 

Kuriame iš skaičiumi 

pažymėtų žvaigždynų 

šiandien yra Saulė?

Atsakymo lentelėje 

įrašykite žvaigždyno 

numerį ir pavadinimą.  

Atsakymas: 

Nr. 

Žvaigždynas

[4 taškai]



PABAIGA

SVARBU:

Užpildyta forma gali būti įrašyta pdf formatu paspaudus komandą „išsaugoti“ 

(save), bet tuomet interaktyviuose langeliuose įrašyti duomenys neapsaugoti – juos 

gali bet kas pakeisti. 

Užpildytos formos duomenys apsaugomi sukuriant naują failą naudojant komandą 

„Microsoft Print to PDF“. Failo pavadinime turi būti mokinio kodas. Žr. Atmintinę.
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