
CSILLAGÁSZATI TESZT

Név:
Iskola:
Osztály:

1. Csillagászati totó

1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak?
1 Jupiter
2 Mars
x Merkúr

2. Melyik bolygónak nincs holdja?
1 Vénusz
2 Merkúr
x Szaturnusz

3. Melyik holdat nem Galilei fedezte fel?
1 Léda
2 Io
x Ganümédesz

4. Kinek az elnevezése a Plutó a görög mitológiában?
1 Poszeidón, a tenger királya
2 Hermész, az istenek hírnöke
x Hadész, az alvilág ura

5. Mit nevezünk Naprendszernek?
1 2 csillagból álló rendszer, amelyet a gravitáció tart össze
2 a Napot és a körülötte keringő kisebb nagyobb testek összességét
x olyan galaxishalmaz-csoport, amelynek átmérője akár 100 millió
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fényévnél is nagyobb lehet
6. Mire vonatkoznak Kepler törvényei?
1 a csillagok távolságára
2 a Hold fázisaira
x a bolygók mozgására

7. Miért világítanak a csillagok?
1 a Föld világítja meg őket
2 saját fénnyel rendelkeznek
x a csillagok valójában apró lyukak az égbolt kárpitján, és
a mennyország fénye világít be rajtuk

8. Ki épített tükrös csillagászati távcsövet?
1 Isaac Newton
2 Giordano Bruno
x Galileo Galilei

9. Mely bolygó található a legtávolabb a Naptól?
1 Plutó
2 Uránusz
x Neptunusz

10. Honnan kapják a szupernóvák a nevüket?
1 a felfedezés évszáma + nagy betűről
2 a felfedezőről
x lexikonból

11. Az alábbi városok közül melyikben nyugszik korábban a Nap?
1 Budapest
2 Tata
x Szeged
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12. Mi a napszél?
1 a Nap pereme
2 a Napot elhagyó részecskesugárzás
x valójában egy angol betűszó a SEL honosodott meg
ilyen formában a magyar szaknyelvben

13. Mikor lépett először ember a Holdra?
1 1980. augusztus 10.
2 1972. január 1.
x 1969. július 21.

13+1 Mivel táplálkoznak az űrhajósok a világűrben?
1 mélyfagyasztott, tartósított ételek
2 csak italt fogyaszthatnak
x tabletták helyettesítik az ételeket

13+1 p./

2. Csillagászat az irodalomban
a. A csillagos égbolt sok írót megihletett. Ki mondta?
A keresésnél a kulcsszavak segítenek!

„Hiszem, hogy a csillagok művénél egyetlen fűszál sem kevesebb…”
......................................................................................................
„Közlekedés a csillagokban – s, ha a föld elkopik, az Emberiség
átköltözik az égitestekre.”
......................................................................................................
„Mi történik a világűrben a fejszével? … Ha valahova jó messzire
kerül, akkor, azt hiszem, afféle mellékbolygóként keringeni kezd a
Föld körül, bár maga se tudja, miért.”
......................................................................................................
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„Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen…”
......................................................................................................

4 p./

3. Ókori csillagászat
a. Az összekevert betűkből az ókori csillagászat ismert alakjainak nevét 
rakhatod
ki!

ITÉLSZIMO SZALÉTH…………………………………………………………
XNNAAMIROSZD.......................................................................................
SZORGAÁTIP.............................................................................................
REÉTTOSZSZIAL.......................................................................................
KELDÉÉSZHARI.........................................................................................
RIHHAPPKOSZR........................................................................................
TOLPEMSZIAO..........................................................................................
.

7 p./

4. Naprendszerünk a világmindenségben
Melyik bolygóra jellemzők az állítások? Írd melléjük a megfelelő betűjelet!

A: Merkúr B: Vénusz C : Mars D : Jupiter E: Szaturnusz

1. Sivatagjainak egyhangúságát az egész Naprendszer legmagasabb vulkánjai törik
meg. ……
2. Holdja az egyetlen a Naprendszerben, amelynek légköre van. ……
3. Krátereit Agatha Christie és Elizabeth Barrett Browning írónőkről nevezték el. …..
4. A legközelebb kering a Naphoz, pályáját 88 földi nap alatt futja be. ……
5. Galilei 1610-ben először pillantja meg távcsövével. …….
6. 1994-ben egy üstökössel ütközik. ……
7. Felszíne elsősorban kősivatag. ……
8. Legalaposabban tavasszal alkonyatkor vagy ősszel pirkadatkor vehetjük
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szemügyre. ……
9. A leghosszabb ideig 243 földi nap alatt fordul körbe a saját tengelye körül. ……
10. A Naprendszer legnagyobb bolygója. ……
11. Az ötödik felderítő űrszondája, a Galileo 1989 októberében indult útjára. ……
12. A Földet 45 millió km-re közelíti meg, azaz közelebb van hozzánk, mint
bármelyik másik bolygó. ……
13. Nincs légköre, a felületét kráterek borítják. ……

13 p./
5. Csillagképek a néprajzban
Párosítsd a magyar népi csillagképeket a mai elnevezéssel! Használjátok az
Internetet! (http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu)

Kaszás Hattyú
Keresztcsillag Holló
Koszorúcsillag Északi korona
Tatárdúlás Orion
Korcsma Sarkcsillag
Árvadorka szerencséje Cassiopeia
Bába Matulája Bereniké haja

7 p./
6. És ez melyik csillag?
Az égbolt 88 egymáshoz kapcsolódó csillagképre van ma felosztva, melyeknek
határait a Nemzetközi Csillagászati Unió 1930-ban döntötte el. Ezek közül itt 6
látható.
a. Keresd meg a csillagképek latin elnevezésének magyar megfelelőjét! Írd 
mellé a
pontozott vonalra!

Gemini: ...................................................................
Cancer: ....................................................................
Libra ........................................................................
Telescopium: ...........................................................
Leo: .........................................................................
Aquarius: .................................................................
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b. Írd a fenti magyar elnevezéseket a megfelelő csillagkép alá!

.............................................. ............................................ ............................................

........................................ ................................................  .............................................
c. Melyik a kakukktojás? ..............................................................
Miért? .............................................................................................................................
Mi az 
érdekessége? .........................................................................................................

15 p./ 
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