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f. Pilt on tehtud pooluselt eemal, sest Päikese kõrgus horisondi kohal 
muutub 

g. Pildi tegemise aeg on tegelikult pikem kui 24 tundi, sest polaarpäev kestab pool 
aastat 

h. Päikese kõrguse horisondi suhtes järgi on võimalik välja arvutada pildi tegemise 
laiuskraad, isegi juhul kui me ei tea kummal poolkeral pilt on tehtud 

10. Kas Põhjanael ja Lõunarist saavad olla korraga vaadeldavad, kui jah siis kust? 
i. Ainult poolustel polaaröö ajal 
j. Iga päev ekvaatoril 
k. Kõikjalt aga ainult mõni kord aastas 
l. Ekvaatorilt ja natuke sealt põhjapool, aga mitte kogu aeg 

11. Miks ei suudetud enne teleskoobi leiutamist Saturnist kaugemaid planeete näha, kuigi 
näiteks Uraan on parema silmanägemisega inimeste jaoks nähtav (näiv tähesuurus 5.3-
5.9)? 

a. Kreeklased nägid Uraani, aga see teadmine läks pimedal keskajal kaotsi 
b. Kuna Uraan pöörleb risti oma tiirlemisteljega siis arvati et ta ei saa planeet olla 
c. Uraan on nähtav vaid lõunapoolkeral, kuid seal polnud palju kultuure, kes seda 

üles kirjutaksid 
d. Uraani tiirlemisperiood on liiga pikk ja Uraani heledus liiga väike et hästi 

aru saada et ta on planeet 
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25. Mis on peajadal asuvate tähtede energiaallikaks? 
a. Gravitatsioonilisel kokkutõmbumisel vabanev energia 
b. Tähe sisemuse jääksoojus 
c. Termotuumareaktsioonid 
d. Radioaktiivsel lagunemisel tekkiv energia 

 
26. Kui kõrgele horisondist tõuseb Tartus (koordinaatidega 26.75 kraadi idapikkust, 58.25 

kraadi põhjalaiust) täht, mille otsetõus on 22h57m ja kääne -29o37’? 
a. Selliste koordinaatidega täht ei tõuse Tartus üldse üle horisondi 
b. 31 kaarekraadi ja 45 kaareminutit 
c. 58.25 kaarekraadi 
d. 2 kaarekraadi ja 8 kaareminutit 

 
27. F.G.W. Struve mõõtis 1837. Aastal Tartu Tähetornis heleda tähe Veega kauguse, millist 

meetodit ta selleks kasutas? 
a. Maakera ööpäevasest liikumisest tingitud tähe parallaksi 
b. Tähtede aastaparallaksi 
c. Tähe spektrijoonte süstemaatilise nihkumise abil vaatleja suhtes 
d. Tähe pulsatsioonide suurima heleduse ajahetkede süstemaatiliste nihete kaudu 

aasta jooksul 
 

28. Pulseerivad tähed tsefeiidid on astronoomias väga olulised, nende abil: 
a. pannakse paika kõigi tähtede temperatuuriskaala 
b. on võimalik teada saada peajadal olevate tähtede keemilist koostist 
c. saab määrata kaugusi nii meie Linnutees kui ka lähemate galaktikateni 
d. on võimalik mõõta kõigi teiste tähtede masse 

 
29. Mis on langevate tähtede all tuntud nähtuse põhjuseks? 

a. Inimese silmas silmavedelikus valguse kiirusest kiiremini liikuvate kosmiliste kiirte 
poolt tekitatud Tšerenkovi kiirguse sähvatused - astronaudid kogevad neid sageli 

b. Kosmilise kiirusega Maa atmosfääri sisenevad metalli- või kivitükid 
kuumenevad atmosfääri läbides ning hakkavad ise valgust kiirgama ja 
panevad teele jäävad atmosfääri osakesed helendama 

c. Kusagil Universumis kukuvad tähed 
d. Kosmiliste kiirte poolt atmosfääris tekitatud valguse kiirusest kiiremini liikuvate 

osakeste kaskaadid, mis tekitavad Tšerenkovi kiirgust 
 

30. Millised on kaks kõige lihtsamat vaatluslikku tõestust Suure Paugu toimumise kohta? 
a. Öötaevas on pime 
b. Galaktikad eemalduvad meist seda kiiremini, mida kaugemal nad on 
c. Kõik Päikesesüsteemi planeedid on koondunud ühe tasandi lähedale 
d. Universum paistab paistab igas suunas ühetaoline 

 



31. Uue põlvkonna teleskoopidel kasutatakse adaptiivset optikat, mille abil tekitatakse 
taevasse laseriga tähesarnane täpp. Mis selle eesmärk on? 

a. See on kalibreerimispunkt atmosfääri turbulentside korrigeerimise jaoks 
b. Seda kasutatakse teleskoobi täpsemaks suunamiseks 
c. Lennukitele märku andmiseks, et nad ei lendaks teleskoobi kohalt üle ega 

segaks vaatlust 
d. Väga hõredate kõrgetel paiknevate pilvede peegeldumiskoefitsendi 

määramiseks, et hiljem nende heledus piltidelt “maha lahutada” 
 

32. Teleskoobiga, mille peapeegli läbimõõt on 20 cm tehti pilt säriajaga 4 s. Et saada 
samamoodi säritatud pilt 10cm läbimõõduga teleskoobiga, kui pikk peaks olema 
säriaeg? 

a. 1 sekund 
b. 2 sekundit 
c. 8 sekundit 
d. 16 sekundit 

 
33. Teatavasti ei lase atmosfäär ultraviolettkiirgust eriti läbi, kuid siiski on astronoomid 

huvitunud UV vaatlustest. Millised meetodid on selleks kasutuses? 
a. Vaadeldakse kõrgel atmosfääris õhupalli peal 
b. Teleskoobi panemine satelliidi peale  
c. Mittelineaarsete hapniku häirituste kasutamine valguslaine harjadel 
d. Seosed raadiokiirgusega võimaldavad kasutada raadiolaineid selle asemel 

 
34. Kui planeet on ringikujulisel orbiidil ümber Päikese, siis ta kiirus on leitav kui panna 

kesktõukejõud gravitatsioonijõuga võrdseks, ehk GmM/R^2 = mv^2/R. Kui suurendada 
planeedi kaugust 4 korda, mis  juhtub planeedi kiirusega? 

a. Suureneb 2 korda 
b. Väheneb 2 korda 
c. Suureneb 4 korda 
d. Väheneb 4 korda 

35. Mis põhjusel asuvad Mars, Enceladus, Titan ja Europa teadlaste huviorbiidis? 
a) Teadlased on huvitatud, kuidas muutuks Marsil elutingimused, kui teda ümbritseksid lisaks 
Phobosele ja Deimosele ka Enceladus, Titan ja Europa. 
b) Arvatakse, et neil võis/võib eksisteerida mingeid eluvorme. 
c) Arvatakse, et neil võis/võib eksisteerida vett. 
d) Nende atmosfääride koostis on väga sarnane Maa atmosfääri koostisele. 
 
36. Marsi mass on 1/10 Maa massist ja raadius umbes 0.5 Maa raadiust. Mitu korda erineb 
raskuskiirendus Marsil võrreldes Maaga? 
a) Marsi pinnal on raskuskiirendus 5 korda suurem. 
b) Marsi pinnal ja Maal on raskuskiirendused võrdsed. 
c) Marsi pinnal on raskuskiirendus 2,5 korda väiksem. 
d) Maal on raskuskiirendus 50 korda suurem. 
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40. Kui suure kiirusega liiguvad Linnutee ja meie naaber Andromeeda galaktika üksteisele 
vastu. Arvestades, et nad suure tõenäosusega põrkuvad viie või kuue miljardi aasta pärast? 

a) ca 1.3 km/h 
b) ca 130 km/h 
c) ca 13000 km/h 
d) ca 13 000 000 km/h 


