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   ASTRONOMIA I GRAWITACJA 
 

Zadanie 1  

Do planet gazowych zaliczamy  

A. Pluton B. Uran C. Mars D. Merkury 

 

Zadanie 2  

Polaris to nazwa 

A. najbliższej  
planety Ziemi 

B. najjaśniejszej 
gwiazdy na 
nocnym niebie 

C. najbliższej gwiazdy 
Ziemi 

D. nieruchomej 
gwiazdy na 
obrotowej mapie 
nieba  

Zadanie 3  

Gdyby Jowisz miał dwukrotnie większą masę i znajdował się dwukrotnie dalej od Słońca to siła 
wzajemnego oddziaływania tych dwóch obiektów na siebie byłaby 

A. 2 razy większa B. 2 razy mniejsza C. 4 razy większa D. taka sama 

 

Zadanie 4  

Spośród podanych planet największy okres obiegu wokół Słońca ma 

A. Neptun B. Uran C. Merkury D. Mars 

 

Zadanie 5  

W jakim czasie  światło dociera ze Słońca do Saturna,  jeśli  odległość z Saturna do Ziemi wynosi 
około 8AU? 
 
…………………………………………. 

 

Zadanie 6  

Częstotliwość ruch obiegowego  Ziemi wynosi  

A. 1[ rok] B. 1 [dzień] C. 1/365 [1/dzień] D. 1/24 [1/h] 

 

Zadanie 7  

Dwa ciała mają masy m=60kg i M=80kg. Prawda jest, że 

 Prawda Fałsz   

Z większą siłą jest przyciągane ciało o masie m     

Ciało o masie M działa silniej na ciało o masie m     

Ciało o masie m nie oddziałuje na ciało o masie M     

 

Zadanie 8  

Siłę dośrodkową mierzymy  

A. radianach B. m/s C. niutonach D. kg 

 

Zadanie 9  

Pierwszego lotu na orbicie ziemskiej dokonał ………………………… 
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Zadanie 10  

Jaka siła dośrodkowa działa na ciało o masie 45dag, które porusza się po okręgu o promieniu 30dm 
z prędkością 4 m/s? 

 

Zadanie 11  

Przykładem fali elektromagnetycznej nie jest  

A. grzmot burzy 

B. światło dobiegające ze Słońca 

C. światło dobiegające z Proxima Centauri 

D. mikrofale 

 

Zadanie 12  

Wstaw x w odpowiednią komórkę 

 Prawda Fałsz   

Nów to zaćmienie Księżyca     

Po I kwadrze będzie szybciej pełnia niż nów     

Słońce oświetla tylko jedną stronę Księżyca      

 

Zadanie 13   

Oblicz okres obiegu Jowisza wokół Słońca, jeśli średnia odległość tej planety od Słońca wynosi 5,2AU. 

 

Zadanie 14  

Mars ma dwa księżyce: Daimos i Phobos. Jaka jest prędkość obiegu Phobos wokół Marsa? 
Do obliczeń możesz wykorzystać dane: promień Marsa 3397km, odległość Phobos od Marsa 
9377km, czas obiegu Phobos 7h i 38min. 

 

Zadanie 15  

Którego dnia można było zaobserwować Księżyc w pełni, jeśli w nowiu był 10 lipca pewnego roku? 
Podaj przybliżoną datę  tuż przed nowiem……………………….. 
Podaj przybliżoną datę tuż po nowiu ………………………………  

 

 

 

 


