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1. Яка із запропонованих нижче послідовностей є правильною для 

розташування Землі, Юпітера, Марса, Місяця та Сонця в порядку 

зростання їх мас? 

          а) Місяць, Земля, Марс, Сонце, Юпітер. 

          б) Місяць, Марс, Земля, Юпітер, Сонце. 

          в) Марс, Земля, Місяць, Юпітер, Сонце. 

          г) Місяць, Земля, Юпітер, Марс, Сонце. 

2. Давні астрономи принципову відмінність планет від зірок бачили в тому, 

що планети: 

          а) яскравіші зірок; 

          б) більш схожі на Землю; 

          в) « блукають» серед зірок; 

          г) рухаються навколо Сонця. 

3. Якщо F1 – сила притягання, що діє на Землю з боку штучного супутника, а 

F2 – сила, що діє з боку Землі на супутник, то  

          а) F1 << F2; 

          б) F1 < F2; 

          в) F1 = F2; 

          г) F1 > F2. 

4. Хто визначив відношення радіусів орбіт планет, що рухаються навколо 

Сонця? 

          а) Птолемей 

          б) Кеплер 

          в) Коперник 

          г) Галілей 

5. Відношення кубів великих півосей орбіт двох планет дорівнює 16. Отже, 

період обертання однієї планети більший періода обертання іншої: 

          а) у 4 рази 

          б) у 8 разів 

          в) у 2 рази 

          г) у 16 разів 

6. Давні астрономи вважали, що планети відрізняються від зірок тим, що 

         а) рухаються по колових орбітах 

         б) не схожі на Землю за своїм складом 

         в) рухаються іноді в напрямі, протилежному напряму зірок 

         г) рухаються навколо Сонця 



7. Всі відкриття, за виключенням одного, були внеском Галілея в розвиток 

геліоцентричної системи світу Коперника. Вкажіть виключення. 

         а) Гори на Місяці. 

         б) Супутники планети Юпітер. 

         в) Фази Венери. 

         г) Річний паралакс зір. 

8. Якщо планети перерахувати у порядку зростання їхніх відстаней від 

Сонця, то цей порядок буде відповідати зростанню: 

         а) періоду обертання навколо Сонця 

         б) ексцентриситету орбіт 

         в) періоду обертання планет навколо своїх осей  

         г) розмірів планет. 

9. Усі твердження, окрім одного, прийнятні. Вкажіть виключення. 

         а) Земля рухається швидше, коли вона знаходиться ближче до Сонця. 

         б) Орбіта Землі лежить в площині, що проходить через центр Сонця. 

         в) Земля рухається повільніше, коли вона знаходиться далі від Сонця. 

         г) Сонце знаходиться точно в центрі орбіти Землі. 

10. Усі твердження, окрім одного, характеризують геоцентричну систему 

світу. Вкажіть виключення. 

         а) Земля знаходиться в центрі цієї системи. 

         б) Місяць рухається навколо Сонця. 

         в) Планети рухаються навколо Землі. 

         г) Добовий рух Сонця відбувається навколо Землі. 

11. Два тіла, що взаємно притягуються, знаходяться на відстані 1м одне від 

одного. Яка із наступних дій удвічі збільшить силу їхньої  взаємодії? 

         а) Збільшення маси кожного тіла в 2 рази.  

         б) Збільшення маси одного з них в 2 рази. 

         в) Зменшення відстані між ними в 2 рази. 

         г) Збільшення відстані між ними в 2 рази. 

12. Без якого із наступних тверджень неможлива геліоцентрична теорія? 

         а) Сонце має кулеподібну форму. 

         б) Земля має кулеподібну форму. 

         в) Планети обертаються навколо Землі. 

         г) Планети обертаються навколо Сонця.  

 

 


