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4. Kui suur osa silmaga nähtavatest tähtedest kuuluvad Linnutee galaktikasse? 
a. Umbes pooled 
b. Kõik 
c. Mõned üksikud 
d. Ainult Päike 

5. Maa ja Kuu masside suhe on 1:81. Kui Kuu kaugus Maast on 384 000 kilomeetrit ja Maa 
läbimõõt on 12756 kilomeetrit, siis kas Kuu ja Maa ühine masskese asub: 

a. Poolel teel Maalt Kuule 
b. Maa keskpunktis 
c. Maa pinnal 
d. 1707 kilomeetrit Maa pinna all 

6.Kui palju Päikese stabiilsest elueast (ehk kui kaua on Päike veel stabiilne täht) on läbi? 
a) Umbes 50% 
b) Umbes 10% 
c) Umbes 75% 
d) Umbes 1% 

 
7. Öeldakse, et vaadeldes Universumi objekte, me vaatame minevikku. Millest on see 

tingitud? 
a. Inimesed on tähistaevast vaadelnud juba väga pikka aega ja väga paljud 

lähedasemad objektid on nimetetud mitmete sajandite taguste vaatlejate poolt. 
Vaadeldes neid samu objekte, me lähme justkui ajas tagasi. 

b. Valgusel on piirkiirus, mis tähendab, et ta võtab levimiseks aega ja me 
näeme kaugeid objekte alles siis, kui valgus neist meieni jõuab. 

c. Kuna Maa pöörleb siis tekib teleskoobiga vaadates tugev Doppleri nihe, mis 
mõjutab vaatlust 

d. Astronoomias tähistatakse mineviku vaatavat osat astronoomiaga ja tulevikku 
vaatavat osa astroloogiaga, seega on ka tulevikku suunatud vaatlused olemas  

8. Millest on tekkinud Kuule kraatrid?  
a. Alguses oli Kuu pind palju vedelam ja kraatrid on katki läinud ja tahkunud mullid 

selles vedelamas aines. 
b. Need on inimese tekitatud lõhkeainete katsetuste jäljed. 
c. Kraatrid on tekkinud Kuu pihta lennanud meteoriitide poolt. 
d. Kuu pind ongi loomupäraselt ebatasane, kraatrid ei ole otseselt millegi poolt 

tekitatud. 
9. Mitu inimest on käinud Kuu pinnal? 

a. Mitte ühtegi 
b. 2 
c. 12 
d. 31 
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koordinaatsüsteemis. 
b. See on punkt, kus Päikese näiv tee taevasfääril lõikub taevaekvaatoriga 

           c. Selles punktis asub Päike kevadisel pööripäeval 
            d. Kuuvarjutused toimuvad ainult selle punkti lähedal 

18. Astromeetrias on kasutusel erinevaid koordinaatsüsteeme. Üheks levinumaks on 
ekvaatorilised koordinaadid, kus taevakehade positsioone määratakse käände ja 
otsetõusuga. Kääne näitab kaugust taeva ekvaatorist ja seda möödetakse 
kaarekraadides, -minutites ja -sekundites. Taevaekvaatoril on kääne 0 kraadi ja ta 
kasvab taevasfääri põhjapooluse suunas ning kahaneb taevasfääri lõunapooluse 
suunas. Kui suur on ligikaudu põhjanaela kääne kraadides? 
a. 90 kraadi 
b. -45 kraadi 
c. 45 kraadi 
d. 180 kraadi 

19. Vaadake video esimest minutit 0-0:55 ja märkige millised väited on tõesed: 
https://www.youtube.com/watch?v=nkn2ZXWDl6k 

a. Video on tehtud lõunapoolkeralt, sest seal näha on Väikest ja Suurt 
Maghlahaesi pilve 

b. Video on kunstiline astrograafika, sest Maa ei pöörle ümber tähtede 
c. Video on tehtud ekvaatorilt, sest Linnutee on selgelt näha 
d. Ainult videol nähtava taeva järgi ja muud infot kasutamata on üheselt võimalik 

määrata täpselt asukoht kust video on tehtud 
20. Siirius on öötaeva heledaim täht. Märkige millised järgnevatest väidetest on tõesed: 

a. Ta on Maale kõige lähem täht (Päikese järel) 
b. Ta on kõige suurema absoluutse tähesuurusega täht 
c. Ta on kõige suurema läbimõõduga täht 
d. Kõik eelmainitud on valed 

21.  Mis on ekliptika? 
a. Sodiaagi tähtkujusid läbiv mõtteline joon taevasfääril. 
b. Päikese näiva liikumise trajektoor taevasfääril. 
c. Kuu näiva liikumise trajektoor taevasfääril 

            d. Maa orbiidi tasandi lõikejoon taevasfääriga 
 

22. Gravitatsioonilained tekivad kui: 
a. Kaks massiivset keha tiirlevad ümber teineteise 
b. Kui toimub kehade soojenemine ja jahtumine 
c. Gravitatsioonilained on vaid väljamõeldis 
d. Kui mass muutub energiaks näiteks mustade aukude kokkupõrkel 
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a. Suureneb 2 korda 
b. Väheneb 2 korda 
c. Suureneb 4 korda 
d. Väheneb 4 korda 

36. 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 või tõusu ajal 
c. Kasutades projektsioonimeetodit, tekitati Päikese suurendatud kujutis ekraanile 
d. Kasutati mudelarvutusi 

 
37. Mis juhtub kui me oleme Maa lähedal orbiidil ja viskame suvalise kivi otse Päikese 

suunas 50 km/s? 
a. Kivi jääb orbiidile igaveseks tiirlema 
b. Kivi kukub otse Päikesesse 
c. Kivi tuleb Maa raskusjõu tõttu meie juurde tagasi 
d. Loodelised jõud hävitavad kivi kui see satub Merkuuri lähistele 

38. Marsi pind on punane, sest… 
a. Marsi atmosfäär neelab sinist valgust (nagu ka Maal päikeseloojangu ajal näha 

on) 
b. Süsiniku oksiidid atmosfääris on punased  
c. Raua oksiid (rooste) on oluline pinna komponent ja see on punane 
d. Kommunistlik propaganda väidab et kõik asjad on punased 

 
 
39. Tsooni, kus oma tähe ümber asuvatel planeetidelt võib leida elu, nimetatakse muinasjutu 
tegelas(t)e järgi… 
a) kuldkiharakese tsooniks 
b)  Hansu ja Gretekese tsooniks 
c) lumivalgekese tsooniks 
d) kakukese tsooniks 
 
40. Millisel Päikesesüsteemi planeedil asub hetkel teadaolev kõrgeim mägi? 
a) Marsil 
b) Maal 
c) Jupiteril 
d) Veenusel 
 
 
  


