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1. (Juniori 1p)  A. (0,5 p) În ce luni din an, când este senin, din ţara noastră, constelaţia LIRA, cu 

steaua VEGA se văd, în aceeaşi seară, numai la apusul Soarelui precum şi, dimineaţa înainte de răsărit. 

a. Iunie şi iulie;  

b. Nu se pot vedea în aceeaşi noapte;  

c. Martie şi aprilie;  

d. Decembrie şi ianuarie. X 

         B. (0,5 p)   O echipă de cercetători, împreună cu astronomul de origine română Dana Casetti Dinescu, 

de la Departamentul de Astronomie, Universitatea Yale, USA au stabilit că roiul globular OMEGA 

CENTAURI ( NGC 5139) este de fapt: 

a. Un roi deschis sărac în stele;  

b. O nebuloasă planetară;  

c. Resturile unei vechi galaxii;  

d. Resturile unei vechi galaxii satelit, care au fost absorbită de CALEA LACTEE . x 

2. (Juniori 1 punct)      A. (0,5 p) Ce an are durata de 365 zile 6 ore 9 minute şi 9 secunde: 

a. an bisect                         

b. an tropic                  

c. an lumină                     

d. an sideral x 

      B.  (0,5) Distanţa minimă dintre satelit şi planetă se află la: 

a. periheliu  

b. afeliu  

c. apogeu    

d. perigeu x 

3. (Juniori 1p) Pe data de 9 mai 2016, va avea loc un fenomen astronomic rar, şi anume, tranzitul lui 

Mercur pe discul solar. Observarea Soarelui fără ochelari de protecţie duce la deteriorarea ireversibilă a 

vederii !. Privit prin telescop, primul contact al tranzitului va avea loc dinspre: 

a. Nord  ;  

b. Sud;  

c. Est; x 

d. Vest  

4.        (Juniori 1p)    A. (0,5 p) Unele planete au mai mulți sateliți. Precizați care dintre următorii sateliți 

sunt ai planetei Uranus:  

a.    Metis și Phoebe  

b. Oberon și Miranda x 

c. Despina și Larissa  

d. Titania și Proteus  

            B. (0,5 p) Cum se formează la ochiul hipermetrop imaginea faţă de retină ? 

a. pe retină           

b. în faţa retinei           

c. în spatele retinei        x 

d. în faţa sau în spatele retinei  

5. (Juniori 1p)   A. (0,5 p) Pentru ca un satelit să parasească câmpul gravitaţional al Pământului şi să 

devină planetă din Sistemul solar, trebuie să aibă viteza: 

a. 7,9km/s                           

b. 11,2km/s                   x 

c. 42km/s                     

d. 290km/s  

 B.  (0,5) Raportul dintre cantitatea de lumină primită şi reflectată de un corp opac este numit: 

a.     acreţie                       

b. strălucire                     

c. conjuncţie                            

d. albedo x 
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1. (Seniori 1p) Care este declinația unei stele care culminează la zenit, într-o localitate aflată la 

latitudinea ϕ=43⁰? 

a. 0⁰  

b. 43⁰ x 

c. 47⁰  

d. 90⁰  

2.  (Seniori 1p)  A. (0,5) Care este cea mai mică  latitudine de pe Pământ la care putem vedea Luna 

(deasupra orizontului) 48 de ore continuu? (se neglijează refracția si efectul de paralaxă). 

a. 61⁰25’         

b. 84⁰52’     x 

c. 71⁰41’      

d. 28⁰35’  

B. (0,5 p) În 5 martie Luna răsare la ora 04:05. Aceasta se află în constelaţia: 

a. Leu  

b. Săgetător x 

c. Balanţă  

d. Scorpion  

3. (Seniori 1p)  A.(0,5 p)  Daca un ocular este utilizat la un obiectiv cu distanta focală 100cm, rezulta 

o mărire de 50x. Cat va fi mărirea dacă la același ocular se utilizează un obiectiv cu distanța focală de 5m? 

a. 2,5x  

b. 25X  

c. 250x x 

d. 500x  

B.  0,5 p) Un observator vede prin telescop următoarea imagine: 

   
Alege perechea care desemnează poziţia observatorului si faza Lunii  

a. Emisfera Nordica, primul pătrar x 

b. Emisfera Sudica, primul pătrar  

c. Emisfera Nordica, ultimul pătrar  

d. Emisfera Sudica, ultimul pătrar  

4. (Seniori 1p)  A. (0,5p) Cât devine magnitudinea unei stele , daca se înjumătățește distanța pana la 

o stea de magnitudine aparenta +4
m
? 

a. .+2
m
  

b. +2,5
m
       x 

c. +3,7
m
       

d. +5,5
m
  

B. (0,5p)În 5 martie, la ora 6:50 (ora României) sunt vizibile cinci planete pe bolta cerească, având 

magnitudinile: -3,33;   -2,02;  -0,37;  0,66;  0,36. Cele cinci planete sunt: 

a. Jupiter, Venus, Marte, Saturn, Mercur  

b. Jupiter, Venus, Mercur, Saturn, Marte    

c. Venus, Jupiter, Mercur, Saturn, Marte     x 

d. Jupiter, Marte, Saturn, Venus, Mercur  

5. (Seniori 1p)  Determină raza stelei Aldebaran, daca se cunosc temperatura 3300K  si  

magnitudinea absolută -0,1. 

a. 1,1 Rʘ      

b. 1,78 Rʘ     

c. 6 Rʘ    

d. 60 Rʘ x 
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1J (4  p)  În munţii Grohotiş, 45
0
 latitudine N şi 26

0
 longitudine E, la 20 februarie 2016, într-o vizuină, Rilă 

Iepurilă şi Riţa Veveriţa se pregătesc să participe la OJAA. 

a. Cei doi nu ştiu ce reprezintă un satelit geo staţionar. Vă rugăm să le explicaţi voi prin ce se 

caracterizează un satelit geostaţionar! Vă mulţumim! 

b. Cei doi, de altfel buni prieteni se uită la TV la o emisiune de ştiinţă transmisă prin intermediul unui 

satelit geostaţionar. Te rugăm să îi ajuţi să înţeleagă felul în care pot vedea emisiunea calculând distanţa 

faţă de cei doi la care se găseşte satelitul. Ei ştiu că Pământul este un corp sferic cu raza RP= 6378 Km și la 

televizor au aflat că înălțimea la care evoluează satelitul exact deasupra ecuatorului terestru este 

h 35786Km  

c. Din cauza perturbațiilor în recepția și retransmisia emisiunilor, sateliții geostaționari trebuie plasați 

unul față de celălalt la o distanță de cel puțin 100 Km. Calculează numărul maxim de sateliți geostaționari 

ce pot fi plasați deasupra ecuatorului terestru. 

d. Prietenul celor doi, Ursul polar, se află la Polul Nord. Din păcate pentru el, nu poate să 

recepționeze emisiunea urmărită de cei doi. Ajută-l să poată vedea și el emisiunea, calculând latitudinea 

geografică la care, mergând de-a lungul meridianului pe care se află cei doi, ursul poate vedea emisiunea 

orientând antena spre orizont. 

  

2J (5 p) 

Pe data de 28 septembrie 2015 a avut loc o eclipsă totală de superlună. Explicaţi de unde provine 

această denumire a eclipsei. 

a. La ora 5h 47 min 24s (ora de vară) a reprezentat momentul maximului eclipsei, în acel 

moment  distanţa Pământ – Soare fiind D= 149.921.907 Km. Calculaţi lungimea conului de umbră 

al Pământului considerat un corp sferic cu raza r’6378 Km şi ştiind că raza Soarelui este 

RS=6,9626  10
8
 m 

b. Care este motivul pentru care în timpul trecerii prin conul de umbră, Luna rămâne vizibilă 

şi are o culoare roşiatică ? 

c. Durata tranzitului prin umbră a fost de 3h 19,8 min, viteza lunii pe orbită 1,02 Km/s, 

calculaţi: 

1. Lungimea drumului parcurs de Lună în acest interval de timp; 

2. Cu câte grade s-a deplasat Luna pe bolta crească în timpul tranzitului prin umbră 

d. De ce toate eclipsele de Lună, vizibile din emisfera nordică încep din partea estică a Lunii? 

 

1. Fiecare dintre subiectele I, II, respectiv III se rezolvă pe câte o foaie separată care se secretizează. 

2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele acestuia. 

3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 

4.  Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile. 

5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (fără punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora. 
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A. (2  p) Într-o seară senină, Albert vorbeşte la telefon cu prietenul său Bhor aflat la 10 km 

depărtare.  Conversaţia lui Albert cu Bhor sună cam aşa: 

Albert: „Ai văzut !? Un meteorit !”; 

Bohr: „Da! L-am văzut! A fost mai mult o explozie – arderea a fost foarte rapidă”; 

Albert: „Da, corect ! A explodat exact prin dreptul stelei Altair”  

Bohr: „Interesant, mie mi s-a părut că a explodat cam la 6
0
 est faţă de Altair; 

Albert: „Interesant!” … 

Pentru că participi la Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică, determină din informaţiile furnizate 

în convorbirea celor doi, înălţimea la care asteroidul a explodat. Te rugăm ca explicaţia ta să fie 

însoţită şi de o schiţă care să ilustreze calculele tale. 

B.  (2  p) Calculați distanța medie dintre două stele dintr-o galaxie şi justificaţi de ce probabilitatea 

de ciocnire a două stele într-un nor galactic este foarte mică. Se va presupune că galaxia are 

simetrie sferică, numărul de stele ce formează galaxia este de N= 10
11

, diametrul galaxiei este 

DG=30 Kpc, diametrul mediu al unei stele din galaxie este de DS=1,4  x 10
11

 cm.    

 

C. (5 p) Presupunem că toate stelele vizibile de pe Pământ au aceeaşi luminozitate. 

Determinaţi procentul k al stelelor care au magnitudinea mai mică sau egală cu m+1 din numărul 

stelelor care au magnitudinea m care pot fi văzute pe cer în condiţii ideale de observaţie (se 

neglijează efectele atmosferice), în următoarele două situaţii: 

a. Stelele sunt distribuite aleatoriu în spaţiu; 

b. Toate stelele vizibile se găsesc într–un strat plan, de grosime h în care se află şi 

observatorul 

În tabel este dat numărul total de stele cu magnitudinea mai mică sau egală cu o anumită valoare 

dată. Analizaţi datele din tabel şi justificaţi prin calcul care model de distribuţie a stelelor,din cele 

analizate la punctul A, corespunde datelor experimentale. Explicați rezultatele analizei făcute. 

Magnitudine 

m 

Numărul total de stele cu 

magnitudine mai mică sau egală 

cu m 

Magnitudine  Numărul total de stele 

cu magnitudine mai 

mică sau egală cu m 

0 3 8 46240 

1 11 9 139300 

2 39 10 380200 

3 133 11 1026000 

4 446 12 2588000 

5 1466 13 5894000 

6 4732 14 1312000 

7 15000   
 

 

 
1. Fiecare dintre subiectele I, II, respectiv III se rezolvă pe câte o foaie separată care se secretizează. 

2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele acestuia. 

3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 

4.  Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile. 

5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (fără punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora. 
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Aşa vei marca corpurile 

cereşti, folosind în loc de 

X litera indicată în textul 

problemei 

„Nota cinci” 
X 

Aşa vei desena 
constelaţiile,    scriind 

denumirea ei corectă 

şi 

„Meridianul paralel” 

Aşa vei desena curbele cerute în textul problemei şi 

vei indica denumirea corectă a acestora 

Subiectul III  Analiza de date  ( 10 puncte ) 

Harta stelară din figura 1 reprezintă cerul din Bucureşti (44
0 

26’ N, 26
0 

06’ E, la ora 00:47 în 

data de 04.03.2016 . ). Dacă nu ai mai folosit o astfel de hartă, imaginează-ţi că stai lungit pe 

spate cu picioarele către sud şi priveşti către zenit, harta ţinând-o în dreptul cerului. Deci estul 

este în partea stângă şi vestul în partea dreaptă. Răspunde la următoarele întrebări: 

1. Marchează în casetele dreptunghiulare punctele cardinale 

2. Identifică pe hartă planetele din sistemul solar vizibile 

3. Identifică pe hartă Steaua polară- marcheaz-o pe hartă cu litera P 

4. Marchează pe hartă zona de circumpolaritate şi identifică cel puţin două constelaţii din 

afara zonei de circumpolaritate 

5. Trasează pe hartă ecuatorul galactic şi ecliptica  

Model de completare pe hartă: 

Pentru a uşura evaluarea subiectului de analiză a datelor astronomice te rugăm să 

respecţi indicaţiile de mai jos pentru marcarea pe harta cerului a corpurilor cereşti şi 

respectiv a curbelor. Denumirile din harta de mai jos sunt fictive. 

Marcajele pe hartă le vei cu pix cu pastă albastră sau stilou cu cerneală albastră – NU CU 

CREIONUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fiecare dintre subiectele I, II, respectiv III se rezolvă pe câte o foaie separată care se secretizează. 

2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele acestuia. 

3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 

4.  Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile. 

5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (fără punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această foaie o vei insera în lucrare 

FĂRĂ SĂ O SEMNEZI 


