
Відповіді на завдання псевдоспостережень 
(ІІ частина практичного туру) 

10—11 класи 
 

 
№ 
п/п 

Запитання Відповідь 

1 Символом якого міста є  сузір’є, що 
зображено на фото?  

Міста Львова. Сузір’я Лева  

2 Що зображено на фотографії? Запишіть 
назву або номер за каталогом   

Планетарна туманність, «Кільце», М57 

3 Що зображено на фотографії? Запишіть 
назву або номер за каталогом   

Крабоподібна туманність (М1) 
 

4 Які сузір’я показано на фотографії?  Сузір’я Великої і Малої Ведмедиць 
5 Що зображено на фотографії? Запишіть 

назву або номер за каталогом   
Спіральна галактика, «Вир», М51  

6 Що зображено на фотографії? Запишіть 
назву або номер за каталогом   

Розсіяне зоряне скупчення Плеяди, М45 

7 Яку назву має ця картинка? Який 
мінімальний час необхідний для її 
отримання?   

Аналема, 1 рік 
 

8 Як називається ділянка неба, що 
позначено колом?    

Радіант метеорного потоку 
 

9 Яку назву має цій прилад?    Армилярна сфера, модель небесної сфери 
10 Назвіть прізвище цієї людини, дату та 

рік події, що з ним пов’язані?    
Юрій Гагарін, 12 квітня 1961 року  
 

11 Назвіть явище та прізвище людини, що  
внесла значний внесок у вивченні 
показаного небесного тіла (1) 

Проходження Венери диском Сонця.  
М. Ломоносов 

12 Підпишіть ці дві фотографії Місяця, 
адже вони  мають принципову 
відмінність 

1. Затемнення. 2. Фаза Місяця  

13 Яка сукупність зір зображена на 
фотографії? 

Молочний Шлях (Чумацький Шлях) 
 

14 Що це за явище та якій небесний об’єкт 
спричиняє такий ефект?  

Полярне сяйво. Сонце 
 

15 Яке затемнення  відповідає мінімуму, а 
яке максимуму сонячної активності? 

1. Максимум. 2 Мінімум  
 

16 Наслідком якого астрономічного явища 
є це зображення? 

Сонячного затемнення 

17 Укажіть тип монтування телескопа та 
назви зазначених осей  

Німецьке екваторіальне монтування: 1 — вісь 
схилення; 2 — полярна вісь. 

18 Назвіть зорі позначені цифрами 1 і 2? У 
яких сузір’ях  вони розташовані? 

1. Сиріус у сузір’ї  СМa.  2. Бетельгейзе в 
сузір’ї  Ori 

19 Підпишіть типи оптичних систем 
телескопів 

1. Рефрактор. 2. Рефлектор 

20 Що це за коло? 
 

Коло, яке описує вісь Землі на небесній сфері у 
наслідок прецесії.  
 

 


