
5.-7. klass 
 

1. Juhul kui Kuu paikneks Maast kaks korda kaugemal, siis millised järgnevatest väidetest 
oleksid tõesed. 

a. Me ei näeks kunagi täielikke päikesevarjutusi 
b. Täielik päikesevarjutus kestaks pikemat aega 
c. Kuu tiirlemisteriood oleks kaks korda pikem (st 56 päeva) 
d. Täielik kuuvarjutus kestaks pikemat aega 

 
2. Päikesetõusu või -loojangu ajal on lühikene hetk, mille jooksul näeme horisondi kohal 

poolt Päikest. Aga kas leidub ka koht ja aeg aasta jooksul, millal Päike on terve päeva 
jooksul horisondi poolt “poolitatud”? 

a. Põhja-polaarjoon, suvisel pööripäeval 
b. Põhjapoolus, kevadisel ja sügisesel pööripäeval 
c. Ekvaator, talvisel pööripäeval 
d. Lõunapoolus, suvisel pööripäeval 

 
3. Väga paljud Maad uurivad satelliidid asuvad polaarorbiitidel. See tähendab, et need on 

satelliidid, mis tiirlevad ümber Maa nii, et ületavad mõlemaid Maa pooluseid. Miks? 
a. Polaarorbiidilt on aja jooksul näha terve Maa pind 
b. Polaarorbiidile on satelliite kergem saata kui ekvaatori kohal olevatele orbiitidele 
c. Polaarorbiitidel on ruumi suurema arvu satelliitide jaoks. 
d.  Polaarorbiidil seisavad satelliidid kogu aeg pooluse kohal ja näevad seetõttu 

pidevalt kas Maa põhja- või lõunapoolkera 
 

4. Päikeseplekid on Päikese peal asuvad mustad laigud, mille olemasolust teati juba kaua 
aega enne teleskoobi leiutamist. Kuigi neid otseselt ei tohiks olla võimalik vaadelda (ei 
palja silma ega filtrita teleskoobiga (mis polnud veel avastatud)), siis kuidas need 
vaatlused tehti? 

a. Vaadeldi vee pealt peegeldunud Päikest, mis on veidi vähem heledam 
b. Vaadeldi Päikest loojangu/tõusu ajal 
c. Kasutades projektsioonimeetodit, tekitati 
d. Päikese suurendatud kujutis ekraanile Kasutati mudelarvutusi  



5. Antipoodlinnadeks nimetatakse linnu mis paiknevad täpselt Maa vastaskülgedel. See 
tähendab et kui kaevata sirge risti maapinnaga tunnel Hispaania linnast La Corunast läbi 
Maa jõuaks see Christchurchi Uus Meremaal. Kui mõlemast linnast vaadataks öötaevast 
12-tunnise vahega, siis.. 

a. Saaks neist vaatlustest peale panna kokku peagu tervikliku tähistaeva kaardi 
b. Ei oleks kunagi mõlemas linnas võimalik näha Kuud 
c. Oleks alati mõlemast linnast näha Kuud 
d. Ei oleks mitte-ühtegi tähte mis mõlemast linnast näha oleks 

 
6.  Ptolemaiose maailmasüsteemi, mille rajas Kreeka filosoof Ptolemaios kes elas aastatel 

100-170,  kohaselt... 
a. asub Päike Päikesesüsteem keskel ja Maa tiirleb ümber Päikese koos teiste 

planeetidega. 
b. asub Maa Universumi keskpunktis. 
c. tiirleb Päike ümber Maa. 
d. On Maakera ümmargune 

 
7. Miks me näeme vaid Kuu ühte poolkera? 

a. Kuu tiirlemisperiood on võrdne selle pöörlemisperioodiga. 
b.  Kuu ei pöörle 
c. Kuu pöörlemisperiood on üks ööpäev ja päeval, kui varjukülg on nähtaval, ei 

suuda me Päikese tõttu korralikult Kuud vaadelda. 
d. See paistab lõunapoolkeralt 

 
8. Millisel aastajal Eestis on Maa ja Päike üksteisele kõige lähemal? 

a. Suvel 
b. Sügisel 
c. Talvel 
d. Kevadel 
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16. Milliste allolevate meetoditega/seadmetega on võimalik määrata täpselt geograafilise 
põhjapooluse asukohta polaarpäeval: 

a. Päikese kõrguse muutumise mõõtmisega horisondi suhtes 
b. Kompassiga  
c. Tähtede järgi 
d. GPS seadmega 

17.  Päikesesüsteemi kõige suurem tahke pinnaga planeet on.. 
a. Veenus 
b. Maa 
c. Jupiter 
d. Pluuto 

18. Sõltuvalt planeetide asukohast võib Maaile lähim planeet olla: 
a. Merkuur 
b. Veenus 
c. Marss 
d. Jupiter 

19.  Vanaaja kroonikates mainitakse mõnikord tähti, mis paistsid heledalt ka päevasel ajal. 
Miks neid tähti pole enam päeval märgata? Kuna neid märgati Maal mitmetes kohtades 
siis saab nende abil ka aja arvestamist sünkroniseerida 
a.  Tegemist oli meist mööduva tähega, mis sattus Maale piisvalt lähedale, et Päikese 
valgus seda ei varjutanud. 
b. Tegemist oli supernoova plahvatusega, mille tõttu muutus täht mõneks ajaks mitmeid 
kordi heledamaks. 
c. Tegemist oli eksliku miraažiga. 

            d. Tegu oli iidsete tsivilisatsioonide tuumapommikatsetustega 
 

20. Pluuto arvati 2006. aastal Rahvusvahelise Astronoomialiidu kongressil planeetide 
hulgast välja … 

a. Sest teda pole palja silmaga mitte kunagi näha 
b. Sest ta on ainus planeet mille avastasid ameeriklased 
c. Sest ta tiirleb risti teiste planeetide tiirlemistasandiga 
d. Sest temast kaugemal on palju temasuguseid kääbusplaneete 

21. Sodiaagi tähtkujud on erilised tähtkujud…. 
a. Sest nad paiknevad samas tasandis Maa tiirlemistasandiga 
b. Sest nad määravad täpselt kõigi inimeste saatuse 
c. Sest nad koosnevad kõige vanematest tähtedest 
d. Sest nad koosnevad tähtedest, mida nähti Maalt esimesena 

22. Kui põhjapoolkeral on nähtaval noorkuu, siis lõunapoolkeral on nähtav: 
a. Kuu loomine 
b. Noorkuu 
c. Täiskuu 
d. Vanakuu 

 



23. Põhjanaela aitab selgetel öödel üles leida Suur Vanker, mille tagumise telje pikendusel 
ca 5 telje kaugusel kinnistäht taevasfääril asubki. Millisesse tähtkujusse aga Põhjanael 
kuulub? 
a.  Kassiopeiasse 
b.  Kaksikutesse 
c.  Väiksesse Vankrisse 

           d. Kure tähtkujju 
 

24. Maiade kalendris märgitakse sündmuste täpseid kuupäevi 20-süsteemis, kus päeva 
nimetus on K’in, 20 K’in on üks Winal. Ainus erand on Tun, sest 1 Tun = 18 Winal, edasi 
kehtib K’atun = 20 Tun ja 1 B’ak’tun = 20 K’atun-i. Maailmalõpp 31.12.2012 vastas siis 
nende süsteemis kuupäevale 13.0.0.0.0 ehk siis 13 B’ak’tun + 0 K’atun +0 Tun + 0 Winal 
+ 0 Kin. Täna 9. Märtsil on sellest päevast möödas  1529 päeva. Seega oleks täna 
maiade kalendris kuupäev: 

e. 13.0.1.2.3 
f. 13.0.4.4.9 
g. 13.1.0.0.9 
h. 14.0.0.0.0 

25. Miks on moslemite püha kuu Ramadan, milleajal nad ei tohi päikesetõusust loojanguni 
süüa, iga aasta eri kuupäevast erineva kuupäevani? 

a. Sest neile meeldib vaheldus 
b. Sest nad optimeerivad ramadani alati ajale mil Araabias on lühim päev   
c. Ramadani aeg hääletatakse igal aastal Mekas eelmise Ramadani ajal 
d. Sest moslemid kasutavad kuukalendrit, kus pole täpselt 365 päeva  
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33. Miks eelistatakse rakette startida ekvaatori lähistelt? 
a. Sest tehased ja odav tööjõud on ekvaatori lähedal (Hiina jm) 
b. Et saada alati ekvatoriaalsele orbiidile 
c. Ekvaatori lähistel on väiksemad tuuled, mis ei kõiguta raketti 
d. Maa pöörlemine annab ekvaatoril maksimaalse lisakiirenduse 

35. Milline on kauguse reastus alates lähimast 
a. Satellidid - tähed - asteroidid 
b. Satelliidid - asteroidid - tähed 
c. Tähed - asteroidid - satellidid 
d. Nad on kõik enamvähem sama kaugel 

36. Saturni rõngaid ei ole näha kui Saturn on serviti meie poole. Miks? 
a. Saturni pind on liiga hele ning “pimestab” liialt 
b. Serviti Saturn on alati afeelis (orbiidi kaugeimas punktis), mistõttu kauguse poolt 

tekitatud effekt 
c. Magnetväli orienteerib rõngas olevad jääkristallid serviti, mistõttu me ei näe neid 

ja seega ka kogu rõngast 
d. Rõngad on väga õhukesed, seega teleskoopide lahutusvõime ei ole enamus 

teleskoopidel piisav 
 
37. Miks ehitatakse teleskoobid (ja observatooriumid) linnadest eemale? 

a) Et saaks sinna sõites nautida loodust. 
b) Et linnast tulev lärm ei segaks vaatlustöid. 
c) Et linnast tulev valgus ei segaks vaatlustöid. 
d) Et suvalised inimesed ei tuleks tülitama. 

 
38. Miks tasub tähti vaatama minna tavalisest jahedamatel öödel? 

a) Siis on vähe teisi inimesi, kes samuti tahaks tähti vaadata. 
b) Tavalisest jahedamatel öödel on taevas vähem pilvi. 
c) Jahedamatel öödel keha karastub ja on tervisele hea. 
d) Tavalisest jahedamad ööd on pikemad ja kui soemad ööd 

 
 
39. Kui kaugele on jõudnud kõige kaugem inimese poolt ehitatud kosmoseaparaat (seadeldis, 
mis kogub meie jaoks infot)? 

a) Jupiterini 
b) Neptuunini 
c) Plutoni 
d) Päikesesüsteemi äärealadeni (palju kaugemal kui Pluuto) 

 
40. Miks paistab Maa kaugelt kosmosest vaadates sinine? 

a) Maad ümbritsev taevas on sinine. 
b) Enamust Maa pinda katavad veekogud, mis on sinised. 
c) Kosmoses on paremini näha siniseid toone. 
d) Astronautide kiivrite ja fotoaparaatide katteklaasid on sinised, et kaitsta UV valguse eest.


