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SENIORI S1
Subiectul I. (Seniori S1) - 10 puncte.Alegetirăspusulcorect la următoareleîntrebări.
1. Poziţiile aparente ale planetei Venus de pe sfera cerească geocentrică indică, în raport cu
poziţia aparentă a Soarelui:
a) o mişcare circulară;

b) o mişcare oscilatorie;

c) o mişcare pe o traiectorie în formă de elipsă având Soarele în unul din focare;
d) nici un răspuns nu este corect.
2.Atunci când distanţa unghiulară dintre Soare şi Lună este de 450 un observator terestru
apreciază că imaginea Lunii proiectată pe sfera cereascăeste:
a) un disc circular cu o margine îngustă, în formă de seceră, luminată, iar restul discului
este întunecat;
b) un disc cu o margine îngustă, în formă de seceră, întunecată, iar restul discului este
luminat;
c) un disc circular cu o jumătate luminată şi cu cealaltă jumătate întunecată.
d) un disc circular cu o pătrime luminată şi restul întunecată.
3. Un sistem stelar este format din cinci planete care se deplasează pe orbite circulare
concentrice, în jurul unei stele, astfel încât distanţele de la stea la fiecare din cele cinci
planete sunt R1, 2R1, 4R1, 5R1 si 6R1. Să se identifice perechea de planete pentru care
raportul perioadelor lor de revoluţie este aproximativ 5,2.
a) planetele 2 şi 1; b) planetele 4 şi 1; c) planetele 5 şi 2; d) planetele 5 şi 4.
4. Un avion, în zborul său de la Vest spre Est, început în seara zilei de 26 iulie, nu cu mult
timp înainte de miezul nopții, de pe un aeroport situat la Vestul meridianului de ,180 0
ajunge să treacă peste meridianul de 1800 la miezul nopţii. La aterizare, imediat după
traversarea meridianului de 1800 , pasagerii vor afla că au ajuns la destinaţie în ziua de:
a) 25 iulie; b) 26 iulie;
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c) 27 iulie;

d) 28 iulie.
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5. Vega are magnitudineaaparentă 0,57 siceaabsolută 0,00. La cedistanţă se găseşte de
Pământ?
a) 7,86 a.l.

b) 12,26 a.l.

c) 72,6 a.l

d) 25,04a.l.

6. Perioadei de rotaţie a planeteiMercurînjurulSoareluiîicorespund 88 zileterestre,
iarperioadeirotaţieiplaneteiMercurînjurulpropriei axe îicorespund 59 ziletererstre. Să se
determine câtdurează o zişi o noaptepeplanetaMercur? Uneizileterestreîicorespund 24 ore.
a) 179 zile

b) 154zile

c) 44 zile

d) 118zile

7.Magnitudinea aparentă a Soarelui privit de pe planeta X este egală cu magnitudinea
aparentă a Lunii, în faza de Lună Plină, privită de pe Pământ. Să se determine perioada de
rotaţie a unei planete X pe o orbită circulară în jurul Soarelui. Se cunosc: magnitudinile
aparente ale Lunii şi respectiv a Soarelui privite de pe Pământ (m L,P = - 12,7; mS,P = - 26,8);
perioada rotaţiei Pământului în jurul Soarelui, TP= 1 an terestru).
a) 254 anib) 876 ani c) 1700 ani d) 2450 ani
8.Dacă Soarele ar deveni o gaură neagră, diametrul lui s-ar reduce la aproximativ:
a) 3m

b) 3km

c) 30 km

d) 3000 km

RSoare actual =696 000 km, MSoare=21030kg
9. Care suntcelemaivechigrupări de stele din galaxianoastră?
a) roiuriledeschise b) roiurileglobulare

c) stelele din apropiereaeclipticii d) stelele din

apropiereacentruluigalaxiei
10. Unghiul sub care se vedeSoarele de pePământ (diametrulunghiular alSoarelui)
este α = 10-2 radiani. RazaPământuluiesteRp = 6400 km, iaracceleraţiacăderiilibere la
suprafaţaPământuluieste g0 = 10 m/s2. Să sedetermine raportuldensităţilormedii ale
PământuluişiSoarelui, ştiindcăperioadarotaţieiPământuluiînjurulSoareluieste T = 1 an =
=3⋅107s.
a) 3,5 b) 4,4 c) 5.4
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d) 7,5
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Subiectul II (Seniori S1)-(10 puncte).Alegetirăspunsulcorect la
următoareleîntrebări.Argumentațirăspunsul ales.
II. A) (6puncte)_ O steadublă are perioadaorbitei de 23 de anișiesteobservatăcaavând o
paralaxăanuală de 4,210-3secunde de arc. Magnitudinileaparente ale
celordouăcomponentesunt 6,2mși 7,08m.
II.A.1) Calculațidistanțapană la sistemulbinarși alegeți răspunsul corect; (1p)
a) 238,09 pc b) 524,62 pc
c) 324,02 pc
d) 735,42 pc
II.A.2)Calculațimagnitudinile absolute ale celordouă stele:(1p)
a) 2,93 mag și 3,56 mag
b) 6,21 mag și 7,08 mag
c) -0,68 mag și0,19 magd) -1,21mag și 2,58 mag
II.A.3) Comparând cele două stele cu Soarele (magnitudinea absoluta a Soarelui este
+4,83), determinați luminozitățile componentelor sistemului;(1p)
a) 254,72 Lși 32,59 L

b) 159,95 Lși 71,78 L

c) 103,54 Lși 62,36 L d) 133,67 Lși 45,83 L
II.A.4) Utilizând relația masa-luminozitate cu coeficientul 3,8, determinați masele celor
două stele.(1p)
a) 3,80 Mși 3,08 M

b) 4,60 Mși 1,23 M

c) 2,40 Mși 1,79 M

d) Alt răspuns

II.A.5) Determinați semiaxa mare a sistemului.(1p)
a) 42, 5 UA

b) 11,4 UA c) 5 ,7 UAd) 15,34 UA

II.A.6)Determinațiseparareaunghiulară, presupunândcăînclinareaorbiteieste de 90o
(vedemorbiteleînîntregime, sistem face-off). (1p)
a) 0,06 b) 0,28c) 0,16d) 0,46
II.B) (Seniori1 ) (4 puncte)O echipa de astronomiamatorivorsă observe aceastăsteabinară de
la subiectul II.A(Seniori 1+Seniori 2).Eidecidsăiasăpe un câmp, departe de oraș, înseara de 4 iulie,
o
o
înapropiereauneilocalități (latitudine = 50 2713 N, longitudine L = 30 3059)șisăajungăpecâmp
exact înmomentulîn care Soareleajunge la crepusculul astronomic. Aceștiaștiucăochiilorvoraveanevoie
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de aproximativ 20 de minute pentru a se adapta la întunericșipentru a aveacapacitatea de a vedea stele
m
până la magnitudinea 6 . Coeficientul de extincțieatmosfericăînfiltrulvizualeste 0,2. Sistemulbinar are
h m
o
ascensiadreaptă α=18 50 șideclinația δ=-9 46’.
II.B.1) Determinațicoordonateleecuatoriale ale Soarelui.(1p)
a) 6h58mși2245
b) 3h27mși5414
c) 2h17mși4524d) 4h35mși3639
II.B.2) Determinațimagnitudineaaparenta a sistemului.(1p)
a) 2,9 mag
b) 5,80 magc) -2 mag
d) 3,2 mag
II.B.3) Determinațiora de timp legal la care astronomiivoraveaochiiadaptați la întunericșivor fi
pregătițisa observe sistemulbinar.(2p)
a) 0h31m
b) ) 2h45m
c) ) 5h24m
d) ) 4h37m

Subiectul III (Seniori S1) – 10 puncte
Hartaurmătoareesterealizatăînproiecțieazimutală, pe data de 13martie, din o
localitatenecunoscută = 26°28 , fusul orar GMT+2.
Cerințe:

1. Indicați pe hartă punctele cardinale; (0,5p)
2. Trasați pe hartă ecuatorul ceresc;(0,5p)
3. Trasați pe hartă ecliptica;(0,5p)
4. Trasați pe hartă meridianul locului;(0,5p)
5. Trasați constelațiile ecliptice și scrieți numele acestora pe hartă;(0,5p)
6. Trasați cercul de circumpolaritate;(0,5p)
7. Trasați cercul de precesie;(0,5p)
8. Trasați constelațiile circumpolare și scrieți numele acestora pe hartă; (0,5p)
9. Determinați latitudinea locului. Explicați în scris cum ati procedat; (1p)
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10. Marcați pe hartă următoarele obiecte Messier și precizați tipul (nebuloasă, galaxie, roi
deschis sau roi globular): M44, M103, M13, M92, M81, M82, M51, M35, M97,
M101.(3p)
11. Indicați pe hartă zenitul și punctul autumnal;(0,5p)
12. Indicați pe hartă următoarele stele și scrieți denumirea lor Bayer:

Leo,  Virgo, 

Ursa Major, Gemini,  Orion (1,5p)
Tabel de constante

Masa Pământului: 5,97·1027 Kg;
Raza Pământului: 6378 Km;
Albedoul Pământului: 0,4;

Masa Lunii: 7,34·1022 Kg;
Raza Lunii: 1738 Km;
Albedoul Lunii: 0,12;
Distanța medie Pământ-Lună: 384400 Km;

Masa Soarelui: 1,989·1030 Kg;
Raza Soarelui: 696000 Km;
Temperatura la suprafață: 5778 K;
Magnitudineaabsolută a Soarelui M   4,83
Constanta atracției universale: 6,673·10-11 Nm2Kg-2;
Constanta Stefan-Boltzmann: 5,67·10-8 Wm-2K-4;
Constanta lui Wien : 2,897·10-3 m K;
(1+x)^n≅1+nx,pentru x≪1.
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