
 

Θ  Ε  Μ  Α  Σ  Α  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ    ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ   ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ 

1ος Διαγωνισμοφ, 1996 

Από τα πανάρχαια χρόνια ο άνκρωποσ ζνιωςε να τον ελκφει θ μαγεία του ζναςτρου ουρανοφ. 
Επινοϊντασ όλο και περιςςότερα όργανα, ιδιαίτερα κατά τον 2ό αιϊνα, προςπάκθςε να κατανοιςει τα 
μυςτιρια του ςφμπαντοσ. 

1.- Κατά τθ γνϊμθ ςασ γιατί ο ζναςτροσ ουρανόσ ελκφει τόςο πολφ το ενδιαφζρον του ανκρϊπου; 

2.- Ποια είναι τα ςθμαντικότερα πράγματα που ξζρουμε για το ςφμπαν και γιατί νομίηετε είναι τόςο 
ςθμαντικά; 

3.- Τι ειδικότερα γνωρίηετε για τθ δομι και τθ λειτουργία του πλανθτικοφ μασ ςυςτιματοσ; 

4.- Ο πλανιτθσ Δίασ με τουσ δορυφόρουσ του αποτελεί μικρογραφία του πλανθτικοφ μασ ςυςτιματοσ; 
Γιατί άραγε; 

 

2ος Διαγωνισμοφ, 1997 

1.- Στθν επιφάνεια ποιων πλανθτϊν του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ μπορεί να προςεδαφιςτεί ο 
άνκρωποσ; Πϊσ μπορεί να γίνει μια τζτοια προςεδάφιςθ; Γιατί θ προςεδάφιςθ ςτουσ υπόλοιπουσ 
πλανιτεσ είναι αδφνατθ; 

2.- ϋΕνασ αςτζρασ, από τθν αρχι τθσ δθμιουργίασ του, διζρχεται διάφορεσ φάςεισ τθσ εξζλιξισ 
του. Ποιεσ είναι οι φάςεισ αυτζσ και ποια κα είναι θ κατάλθξι του, μετά από τθν τελικι φάςθ τθσ ηωισ 
του; 

3.- Να περιγράψετε τον τρόπο, με τον οποίο πραγματοποιικθκαν δυο από τα πιο γνωςτά ςασ 
διαςτθμικά προγράμματα. 

Τα διαςτθμικά προγράμματα, γενικά, είναι πολυδάπανα. Το διαςτθμικό τθλεςκόπιο Χαμπλ (Hubble)  και 
το «Πολφ Μεγάλο Τθλεςκόπιο» (Very Large Telescope) τθσ Χιλισ είναι από τα ακριβότερα επιςτθμονικά 
προγράμματα του ανκρϊπου. 

Πιςτεφετε ότι αξίηει τον κόπο οι Κυβερνιςεισ  των Κρατϊν  να διακζτουν τζτοια τεράςτια ποςά για τθ 
διαςτθμικι και αςτρονομικι ζρευνα, τθ ςτιγμι που υπάρχει τόςθ φτϊχεια και δυςτυχία ςτο γαλάηιο 
πλανιτθ μασ; 

Δικαιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ. 

4.- Πολλζσ αςτρονομικζσ ανακαλφψεισ που ζγιναν κατά καιροφσ, άλλαξαν τθ ροι τθσ 
αςτρονομικισ ζρευνασ, αλλά και τθσ ανκρωπότθτασ ολόκλθρθσ, όπωσ π.χ. θ ανακάλυψθ ότι θ Γθ κινείται 
ι θ τελευταία ανακάλυψθ άλλων πλανθτικϊν ςυςτθμάτων. Ποια μελλοντικι ανακάλυψθ νομίηετε ότι κα 
ζχει μια παρόμοια επίδραςθ και γιατί; 

 

3ος Διαγωνισμοφ, 1998 

1.- Τα τελευταία χρόνια κατακλφηουν τθν κοινωνία μασ οι αςτρολογίεσ, οι αςτρομαντείεσ, τα ωροςκόπια 
και τόςα άλλα, που ζχουν τθν αφετθρία τουσ ςτουσ αςτεριςμοφσ, ςτουσ πλανιτεσ και γενικά ςτα άςτρα 
του ουρανοφ. 

·  Ποια είναι θ δικι ςασ άποψθ για τα κζματα αυτά; 

·  Ποια κζςθ παίρνει θ επιςτιμθ τθσ αςτρονομίασ; Πϊσ τα αντιμετωπίηει; 

Στθρίξτε τισ απαντιςεισ ςασ με επιςτθμονικά επιχειριματα. 

2.- Η επικρατζςτερθ ςιμερα κεωρία για τθ δθμιουργία του ςφμπαντοσ είναι θ κεωρία τθσ Mεγάλθσ 
Ζκρθξθσ (Βig - Bang). 



·       Ποια ςτοιχεία μασ πείκουν για τθν ορκότθτα τθσ κεωρίασ αυτισ; 

·       Ποιο είναι το μζλλον του ςφμπαντοσ και από τι εξαρτάται, κυρίωσ, το μζλλον αυτό; 

3.- Ο άνκρωποσ τισ τελευταίεσ 10ετίεσ προετοιμάηει και δθμιουργεί διαςτθμικοφσ ςτακμοφσ ςτο 
πλανθτικό μασ ςφςτθμα με διάφορα προγράμματα. 

·  Ποια τζτοια προγράμματα ζχετε υπόψθ ςασ; Περιγράψτε τα με λίγα λόγια; 

·  Αν ζπρεπε να αποφαςίςουμε ςιμερα για τθ δθμιουργία τθσ πρϊτθσ αποικίασ ζξω από τθ Γθ, τι 
κα ζπρεπε να προτιμιςουμε: Τθν κοντινι μασ Σελινθ ι τον μακρφτερα ευριςκόμενο Άρθ και γιατί; 

4.- Ο Γαλαξίασ μασ αποτελείται από 1011 αςτζρια, ζνα από τα οποία είναι ο Ήλιοσ. Αν θ Γθ είναι το 
κεφάλι μιασ καρφίτςασ με διάμετρο 12 mm, τότε ο Ήλιοσ είναι ζνα μπαλόνι με διάμετρο 1,4 m, που 
βρίςκεται 150 m μακριά. Το κοντινότερο αςτζρι, τότε, βρίςκεται ςε απόςταςθ 40.000 km από τον Ήλιο. 
Όλο το θλιακό μασ ςφςτθμα για τισ διαςτάςεισ του Γαλαξία μασ, μπορεί να κεωρθκεί ωσ μακθματικό 
ςθμείο. Ο Γαλαξίασ μασ, ωσ προσ το ςφμπαν, μπορεί να κεωρθκεί  επίςθσ ωσ μακθματικό ςθμείο. 

·  Πϊσ τα βλζπετε όλα αυτά, ποιεσ είναι οι ςκζψεισ  και οι ςτοχαςμοί ςασ; 

·  Ποιοσ κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι ο ρόλοσ του ανκρϊπου μζςα ςτο ςφμπαν; 

 

4ος Διαγωνισμοφ, 1999 

     1.- Εφζτοσ, ςτισ 11 Αυγοφςτου, κα ζχουμε τθν τελευταία ολικι ζκλειψθ του Ήλιου τθσ χιλιετίασ, που κα 
είναι ορατι ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αςίασ. 

· Τι γνωρίηετε ειδικότερα για τθν ζκλειψθ αυτι; Τι είδουσ κα είναι; 

· Τι γνωρίηετε γενικότερα για τισ εκλείψεισ του Ήλιου; Ποφ οφείλονται; 
 
· Πότε ζχουμε ζκλειψθ Σελινθσ; Υπάρχει δακτυλιοειδισ ζκλειψθ Σελινθσ και γιατί; 

· Να κάνετε τα ςχιματα από όλα τα είδθ των εκλείψεων. 

2. -Είναι γνωςτό ότι οι γαλαξίεσ είναι οι τεράςτιεσ εκείνεσ μονάδεσ, από τισ οποίεσ ςυγκροτείται το 
ςφμπαν. 

· Τι γνωρίηετε για τθν προζλευςθ και τθν εξζλιξθ των μονάδων αυτϊν; 

· Ποια είναι τα είδθ των γαλαξιϊν ςχετικά με το ςχιμα τουσ, ποια θ δυναμικι τουσ και ποια θ 
ςφςταςι τουσ; 

· Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα γαλαξία, να τον περιγράψετε και να ςθμειϊςετε μερικά από τα 
ςτοιχεία που γνωρίηετε γιαυτόν. 

3.-Τα τελευταία χρόνια επιςκζφτθκαν το θλιακό μασ ςφςτθμα αρκετοί κομιτεσ. 

· Ποιοι κατά τθ γνϊμθ ςασ ιταν οι ςθμαντικότεροι και γιατί; 

· Τι γνωρίηετε γενικότερα για τθ δομι και τθν προζλευςθ των κομθτϊν; 

· Ποιεσ επιπτϊςεισ  μπορεί να ζχει μια  ςφγκρουςι τουσ με τθ Γθ; 

4. Ποια είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ τα μεγαλφτερα επιτεφγματα τθσ τελευταίασ 10ετίασ ςτθν εξερεφνθςθ του 
ςφμπαντοσ; Να δϊςετε μερικά ςτοιχεία των επιτευγμάτων αυτϊν. 

 

5ος Διαγωνισμοφ 2000 

 

1.- Σε πολλά ουράνια ςϊματα του πλανθτικοφ μασ ςυςτιματοσ ζχουμε παρατθριςει μικροφσ ι μεγάλουσ 
κρατιρεσ ςτθν επιφάνειά τουσ. 

 Να περιγράψετε, όςο γίνεται λεπτομερζςτερα, τουσ ςχθματιςμοφσ αυτοφσ. 

 Το φαινόμενο των κρατιρων είναι γενικό φαινόμενο των ςωμάτων του πλανθτικοφ μασ ςυςτιματοσ 
ι παρατθροφνται μόνο ςε μερικά από αυτά; Γιατί; 

 Ποφ οφείλεται ο ςχθματιςμόσ των κρατιρων, το μικρό ι το μεγάλο πλικοσ αυτϊν και θ ποικιλία των 
μορφϊν τουσ; 



2.- Στισ 21 Μαρτίου και ςτισ 23 Σεπτεμβρίου ζχουμε τθν εαρινι και τθ φκινοπωρινι ιςθμερία., 
αντίςτοιχα. 

 Τι ακριβϊσ ςυμβαίνει κατά τισ θμερομθνίεσ αυτζσ; 

 Τι είναι τα θλιοςτάςια και που οφείλονται; 

 Τι γνωρίηετε για τθ μετάπτωςθ του άξονα τθσ Γθσ και τι κα ςυνζβαινε αν ο άξονασ τθσ Γθσ ιταν 
κάκετοσ ι παράλλθλοσ προσ το επίπεδο τθσ εκλειπτικισ; 

3.- Η κζα του ζναςτρου ουρανοφ μασ δίνει τθν εντφπωςθ μιασ κοςμικισ αρμονίασ και τάξθσ, πολφ 
διαφορετικισ από το γριγορα και βίαια μεταβαλλόμενο γιινο περιβάλλον (με τισ καταιγίδεσ, τουσ 
ςειςμοφσ, τισ τρικυμίεσ, τα θφαίςτεια κ.λπ.). 

 Είναι θ εικόνα αυτι πραγματικι ι πλαςματικι και γιατί; 

 Γνωρίηετε κάποια βίαια φαινόμενα που ςυμβαίνουν ςτο Σφμπαν; Περιγράψτε τα ςυνοπτικά. 

 Ποιο από αυτά ζπαιξε το ςθμαντικότερο ρόλο για τθν εμφάνιςθ τθσ ηωισ, τουλάχιςτον ζτςι όπωσ τθν 
ξζρουμε πάνω ςτθ Γθ; 

4.- Σιμερα περιφζρονται γφρω από τθ Γθ και ςτον διαπλανθτικό χϊρο πολυάρικμεσ διαςτθμικζσ 
ςυςκευζσ. 

 Ποια θ ςυμβολι των διαςτθμικϊν αυτϊν ςυςκευϊν για τθν πρόοδο τθσ αςτρονομίασ; 

 Γνωρίηετε  αν υπάρχουν ςιμερα διαςτθμικά τθλεςκόπια – δορυφόροι, που εκτελοφν αςτρονομικζσ 
παρατθριςεισ και άλλα παρόμοια παρατθρθτιρια; 

 Γιατί ο άνκρωποσ πθγαίνει ςτο διάςτθμα για να κοιτάξει τ’ αςτζρια; 

 

6ος Διαγωνισμοφ 2001 

1.                         1.- Είναι ςιμερα παραδεκτό ότι οι γαλαξίεσ απομακρφνονται μεταξφ τουσ. Στθν κίνθςθ αυτι 
ςυμμετζχει και ο δικόσ μασ Γαλαξίασ. 

Α) Ποφ νομίηετε ότι οφείλεται θ «φυγι» αυτι των γαλαξιϊν; 

Β) Πότε και με ποιεσ ςυνκικεσ παρατθρικθκε θ απομάκρυνςθ των γαλαξιϊν; 

Γ) Ποιοσ είναι ο νόμοσ του Χαμπλ (Hubble) και τι γνωρίηετε για τθν περίφθμθ ςτακερά του; 

2.  Ο Άρθσ είναι από τουσ πιο φιλόξενουσ πλανιτεσ του πλανθτικοφ μασ ςυςτιματοσ και γι’ αυτό ζγιναν κατά 
καιροφσ διάφορεσ απόπειρεσ εξερεφνθςθσ και κατάκτθςισ του. 

Α)  Ποια ςπουδαία προγράμματα γνωρίηετε για τθν κατάκτθςθ του Άρθ; 

Β)  Να περιγράψετε λεπτομερϊσ ζνα από τα προγράμματα αυτά κακϊσ και τα ςθμαντικότερα 
ςυμπεράςματα που προζκυψαν. 

Γ)  Γνωρίηετε μελλοντικά διαςτθμικά προγράμματα, που ζχουν ωσ ςτόχο τον πλανιτθ Άρθ και ποια 
είναι τα προςδοκϊμενα οφζλθ από τθν επιτόπια ανίχνευςι του; 

3.    Εκτόσ από τουσ μεγάλουσ πλανιτεσ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ, ζχουμε και τουσ μικροφσ πλανιτεσ, 
που ονομάςτθκαν αςτεροειδείσ. 

Α) Τι γνωρίηετε, γενικά, για τουσ αςτεροειδείσ; 

Β)  Ποια διαςτθμικά προγράμματα πραγματοποιικθκαν με ςτόχο τουσ αςτεροειδείσ και ποιο το όφελοσ 
που προζκυψε; 

Γ)  Πόςο κινδυνεφουμε από τθ ςφγκρουςθ ενόσ αςτεροειδοφσ με τθ Γθ και τι δυνατότθτεσ ζχουμε για να 
προφυλαχκοφμε απ’ αυτόν τον κίνδυνο; 

4.    Το θλιακό μασ ςφςτθμα είναι ζνα από το πολυάρικμα θλιακά ςυςτιματα του Γαλαξία μασ. 

 

Α)  Ποια είναι θ κυριότερθ κεωρία για τθ δθμιουργία του; 

Β)  Από ποφ προιλκε και ποια ιταν τα διαδοχικά ςτάδια τθσ δθμιουργίασ του; 

Γ)  Πϊσ ςχθματίςτθκαν αργότερα οι δορυφόροι των πλανθτϊν και ειδικά θ δικι μασ θ Σελινθ; 

 



7ος Διαγωνισμός 2002 

1.- Οι αςτζρεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, περνοφν περιόδουσ με βραδείεσ μεταβολζσ τθσ 
λαμπρότθτάσ τουσ. Μερικζσ όμωσ κατθγορίεσ αςτζρων παρουςιάηουν και περιόδουσ με ταχείεσ και 
εντυπωςιακζσ μεταβολζσ. Οι αςτζρεσ ςτουσ οποίουσ παρατθροφνται αυτζσ οι μεταβολζσ τθσ 
λαμπρότθτάσ τουσ ονομάηονται μεταβλθτοί αςτζρεσ. 

Α) Τι γνωρίηετε γενικά για τουσ μεταβλθτοφσ αςτζρεσ; 

Β) Τι γνωρίηετε ειδικά για τουσ κθφείδεσ και ποιοσ ο ρόλοσ τουσ ςτθν αςτρονομία; 

Γ) Τι είναι οι καινοφανείσ (novae) και οι υπερκαινοφανείσ (supernovae); Γνωρίηετε αν, ςε γαλαξία 
τθσ τοπικής ομάδας γαλαξιών, ζγινε κάποια ζκρθξθ υπερκαινοφανοφσ τα τελευταία χρόνια; 

2.- Για να μελετιςουν τα άςτρα οι αςτρονόμοι δεν ζχουν τίποτε άλλο ςτθ διάκεςι τουσ εκτόσ από 
τθν ακτινοβολία τουσ. Εντοφτοισ, με τθ βοικεια αυτισ, μποροφν να υπολογίςουν πολλά ςτοιχεία τουσ, 
ζνα από τα οποία είναι θ απόςταςι τουσ. 

Α) Ποιεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ των αποςτάςεων των αςτζρων γνωρίηετε; 

Β) Να περιγράψετε μια από τισ μεκόδουσ αυτζσ που εςείσ κεωρείτε ςθμαντικι. 

Γ) Ποια άλλα ςτοιχεία υπολογίηουν οι αςτρονόμοι μελετϊντασ το φωσ των άςτρων; 

3.- Η επικυμία του ανκρϊπου να ερμθνεφςει το Σφμπαν και οι δυςκολίεσ που ςυνάντθςε μζχρι 
τϊρα ςτο κζμα αυτό, τον οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία των λεγόμενων μοντζλων του Σφμπαντοσ. 

Α) Ποια μοντζλα του Σφμπαντοσ γνωρίηετε; 

Β) Ποιο από το μοντζλα αυτά είναι το επικρατζςτερο ςιμερα; 

Γ) Ποφ ςτθρίηετε τθν άποψι ςασ αυτι; 

4.- Σιμερα, 30 Μαρτίου 2002 (λίγεσ μζρεσ μετά τθν εαρινι ιςθμερία) θ Σελινθ είναι 17 θμερϊν 
και ο Ήλιοσ, τθν εβδομάδα που διανφουμε, δφει περίπου ςτισ 18:30. Ασ ςθμειωκεί ότι θ Σελινθ 
περιφζρεται γφρω από τθ Γθ ςε 27,3 θμζρεσ. 

Α) Υπάρχει πικανότθτα να ζχουμε ςε κάποιεσ περιοχζσ τθσ Γθσ ζκλειψθ Σελινθσ ι Ηλίου και γιατί; 

Β) Τι ϊρα περίπου κα ανατείλει απόψε θ Σελινθ; 

Γ) Υπάρχει περίπτωςθ ςιμερα να ζχουμε πανςζλθνο; Αν όχι, ο μθ φωτιςμζνοσ μθνίςκοσ 
βρίςκεται ανατολικά ι δυτικά του κζντρου του δίςκου τθσ κακϊσ τθ βλζπουμε; Δικαιολογείςτε τθν 
απάντθςι ςασ. 

 

8ος Διαγωνισμός 2003 

 

Θέματα του διαγωνισμοφ «ΑΡΙΣΑΡΧΟ» 

1.- Όλοι εκείνοι που αςχολοφνται με τον ζναςτρο ουρανό, αλλά και οι απλοί άνκρωποι κεωροφν 
όπ τα νεφελϊματα αποτελοφν τα ωραιότερα ουράνια αντικείμενα. 

Α) Να περιγράψετε τα είδθ και τθ μορφι των διαφόρων νεφελωμάτων. 

Β) Σε ποιεσ φάςεισ τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον τα νεφελϊματα 
διαφόρων τφπων; 

Γ) Να αναφζρετε δυο νεφελϊματα που ςασ είναι περιςςότερο γνωςτά. Τι γνωρίηετε ιδιαίτερα γι' 
αυτά; 

2.- Πολλοί αςτρονόμοι, αλλά και άλλοι διανοθτζσ ομιλοφν πολφ ςυχνά για εξωγιινθ ηωι, θ οποία 
πικανό να υπάρχει ςτο απζραντο Σφμπαν. 

Α) Εςείσ ποια κζςθ παίρνετε ςτθν πικανότθτα εξωγιινθσ ηωισ; Υπάρχει, ανιχνεφεται ι είναι 
αποκφθμα τθσ φανταςίασ του ανκρϊπου; 

Β) Ποια είναι ςυγκεκριμζνα τα επιχειριματα ςασ, ςφμφωνα με τθν επιςτιμθ τθσ αςτρονομίασ, 
υπζρ ι κατά τθσ εξωγιινθσ ηωισ; 

Γ) Τι γνωρίηετε για τθν εξίςωςθ Drake, και ποια είναι τα ςυμπεράςματα τθσ για τθν εξωγιινθ ηωι; 

3.- Γθ - Σελινθ - Άρθσ: 



Α) Περιγράψτε και εξθγιςτε το χρϊμα αυτϊν των ουρανίων ςωμάτων, όπωσ φαίνονται από το 
διάςτθμα. 

Β) Περιγράψτε και εξθγείςτε το χρϊμα του ουρανοφ, όπωσ φαίνεται από τθν επιφάνεια αυτϊν 
των ουρανίων ςωμάτων ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ. 

Γ) Περιγράψτε τθ κερμοκραςιακι κατάςταςθ αυτϊν των ςωμάτων: Ποιο είναι πιο ηεςτό; Πιο 
κρφο; Ποιο παρουςιάηει μεγαλφτερεσ διαφορζσ κερμοκραςίασ ανάμεςα ςτθν θμζρα και τθ νφχτα; Γιατί; 

4 .- Πολφσ λόγοσ γίνεται τα τελευταία χρόνια, μεταξφ των ειδικϊν, αλλά και των απλϊν 
ανκρϊπων, για θσ μαφρεσ τρφπεσ. 

Α) Τι είναι οι μαφρεσ τρφπεσ και πϊσ δθμιουργοφνται; 

Β) Ποια είναι θ δομι και θ λειτουργία τουσ; 

Γ) Ζχουν πράγματι παρατθρθκεί ι είναι κεωρθτικά επινοιματα; 

 

 

 

 

Θέματα του διαγωνισμοφ «ΙΠΠΑΡΧΟ» 

1.- Όλοι γνωρίηουμε για τουσ πολλοφσ και πολυποίκιλουσ αςτεριςμοφσ, ςτουσ οποίουσ χωρίηεται 
θ ουράνια ςφαίρα. 

Α) Τι είναι λοιπόν, πιο ςυγκεκριμζνα, οι αςτεριςμοί; Πϊσ κακορίηονται τα όριά τουσ, και ποιοι 
είναι εκείνοι που τουσ οριοκζτθςαν κατά τθν περίοδο τθσ Ελλθνικισ αρχαιότθτασ; 

Β) Τι γνωρίηετε για τον αςτεριςμό του Ωρίωνα; Ποιο είναι το ςχιμα του και ποιουσ λαμπροφσ 
αςτζρεσ περιζχει; 

Γ) Με βάςθ τουσ αςτζρεσ του αςτεριςμοφ του Ωρίωνα, ποιουσ άλλουσ αςτεριςμοφσ μποροφμε να 
αναγνωρίςουμε  ςτθν περιοχι αυτι του ουρανοφ; 

2.- Για να μελετιςουμε και να ςυμπεράνουμε διάφορεσ ιδιότθτεσ των γαλαξιϊν του Σφμπαντοσ 
εξετάηουμε όςο μποροφμε καλφτερα πρϊτα το δικό μασ Γαλαξία. 

Α ) Πϊσ φαίνεται με γυμνό μάτι ο Γαλαξίασ μασ ςτον ουρανό και ποιεσ περιοχζσ αναγνωρίηουμε 
εφκολα ς’ αυτόν; 

Β) Ποιο είναι γενικά το ςχιμα του Γαλαξία μασ, όπωσ το ςυνζκεςαν τελικά οι αςτρονόμοι, ποια 
είναι θ δομι του και ποιο το περιεχόμενό του; 

Γ) Ποια αρικμθτικά δεδομζνα του δικοφ μασ Γαλαξία γνωρίηετε; 

3.- Ολόκλθρθ θ Αςτρονομικι Κοινότθτα, αλλά και μεγάλο μζροσ του ευρφτερου κοινοφ 
ςυγκλονίςτθκε από το διαςτθμικό ατφχθμα που ςυνζβθ πριν από δυο περίπου μινεσ με τθ ςυντριβι του 
διαςτθμικοφ λεωφορείου “Columbia” μαηί με τουσ αςτροναφτεσ του. 

Α) Τι ακριβϊσ γνωρίηετε ότι ςυνζβθ; 

Β) Παρά το ατφχθμα, νομίηετε ότι πρζπει να ςυνεχιςτεί από τθν ανκρωπότθτα το πρόγραμμα των 
διαςτθμικϊν πτιςεων; Δικαιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ. 

Γ) Να αναφζρετε τρεισ από τισ πιο ςθμαντικζσ αποςτολζσ διαςτθμικϊν λεωφορείων, που ζγιναν 
ςτο παρελκόν και να αναπτφξετε τα επιτεφγματα αυτϊν. 

4.- Τα αςτρικά ςμινθ είναι από τα πιο ενδιαφζροντα ςυγκροτιματα του ζναςτρου ουρανοφ. 

Α) Τι είναι τα αςτρικά ςμινθ, ςε ποια είδθ χωρίηονται και ποια είναι θ ςυγκρότθςθ του κακενόσ 
από τα είδθ αυτά; 

Β) Πϊσ δθμιουργοφνται τα αςτρικά ςμινθ, πϊσ εξελίςςονται και πιο είναι το μζλλον τουσ; 

Γ) Να αναφζρετε δυο ζωσ τρία αςτρικά ςμινθ του ουρανοφ, που γνωρίηετε και να τα 
περιγράψετε. 

 

 



 

 

9ος Διαγωνισμός 2004 

Θέματα του διαγωνισμοφ «ΙΠΠΑΡΧΟ» 

1.- Είναι γνωςτό ότι θ αςτρονομία καλλιεργικθκε και αναπτφχκθκε πολφ από τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ και 
μάλιςτα 

μερικοί τθν ανζπτυξαν ςε πολφ μεγάλο βακμό. 
                    Α) Να αναφζρετε μερικοφσ από τουσ αςτρονόμουσ αυτοφσ. 
                    Β) Ποιο ιταν το αςτρονομικό ζργο τριϊν εξ αυτϊν των αρχαίων Ελλινων αςτρονόμων. 
                  2.- Η αςτρονομία για να μελετιςει καλφτερα τθν ουράνια ςφαίρα κακόριςε μερικοφσ νοθτοφσ 
κφκλουσ πάνω ς' αυτι. 
                    Α) Τι γνωρίηετε για τουσ κφκλουσ τθσ εκλειπτικισ και του ουράνιου ιςθμερινοφ; 
                    Β) Τι γνωρίηετε για τισ οριηόντιεσ ςυντεταγμζνεσ;  
                    Γ) Τι γνωρίηετε για τισ ουρανογραφικζσ ςυντεταγμζνεσ; 
                  3.- Με τθν κατάκτθςθ του διαςτιματοσ άρχιςαν οι τεχνθτοί δορυφόροι να χρθςιμοποιοφνται  

                        για το καλό τθσ ανκρωπότθτασ. 
                    Α) Να αναφζρετε μερικοφσ τεχνθτοφσ δορυφόρουσ που εκτοξεφκθκαν για το ςκοπό αυτό. 
                    Β) Ποιεσ είναι οι ωφζλειεσ που προζκυψαν για τον άνκρωπο από τα ςτοιχεία που ζδωςαν και  

                       δίνουν κακθμερινά οι δορυφόροι αυτοί; 
                    Γ) Η Ελλάδα ςυμμετζχει ςτθν ειρθνικι χρθςιμοποίθςθ των τεχνθτϊν δορυφόρων και με ποιο  

                         τρόπο; 
                4.- Η φπαρξθ ηωισ ςτο Σφμπαν εξιπτε τθ φανταςία του ανκρϊπου από τα παμπάλαια χρόνια. 

                    Οι αςτρονόμοι ςυνζδεαν τθν φπαρξθ αυτι με τθν ανακάλυψθ πλανθτϊν ςε εξωθλιακά 
ςυςτιματα 
 

                    Α) Πότε αναπτερϊκθκε το θκικό των αςτρονόμων για τθν φπαρξθ πλανθτϊν ςε άλλουσ 
αςτζρεσ και με ποιεσ ανακαλφψεισ; 
                    Β) Ποιο είναι το ςτάδιο, ςτο οποίο βριςκόμαςτε ςιμερα και ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ 
ανακαλφψεισ πλανθτϊν ςε άλλουσ ιλιουσ ζχουμε κάνει; 
                    Γ) Ποιεσ μεκόδουσ χρθςιμοποιοφμε για να επιςθμάνουμε Πλανιτεσ ςε άλλα πλανθτικά 
ςυςτιματα 

 


