
13.04.2021 

Група 33 

Фізика і астрономія  

Урок №68 

Тема: контрольна робота «Фізика сонячної системи» 

Мета: перевірити знання учнів про планети та малі тіла Всесвіту 

Матеріали до уроку: 

1. Які з наведених нижче планет відносяться до планет земної групи? 

а) Меркурій     б) Марс       в) Юпітер 

 

2. Планети земної групи відрізняються від планет-гігантів 

а) меншою масою              б) більшою густиною          в) великим числом супутників 

 

3. Планета Меркурій 

а) схожа зовні на Місяць            б) має дуже малий період обертання навколо Сонця 

в) містить у речовині кори багато окислів заліза 

 

4. Планета Марс 

а) має два супутники                    б) оточена дуже щільною атмосферою 

в) має найвищі гори серед планет сонячної системи 

 

5. Серед планет земної групи планета Венера 

а) обертається навколо осі у бік, протилежний тому, в який обертаються усі планети 

б) має найвищу температуру на поверхні 

в) має тиск менший атмосферного тиску на Землі 

 

6. Які з наведених нижче планет відносяться до планет - гігантів 

а) Юпітер       б) Плутон            в) Нептун 

 

7. Планети-гіганти відрізняються від планет земної групи 

а) Досить швидкими обертаннями навколо своєї осі 

б) більшою густиною                         в) великим числом супутників 

 

8. Основними компонентами планет-гігантів є 

а) водень, гелій     б) вуглекислий газ, азот     в) метан, аміак     г) водень, азот, аміак 

 

9. Між якими двома великими планетами знаходиться пояс астероїдів 

а) між орбітами Юпітера і Сатурна                   б) між орбітами Марса і Юпітера 

в) між орбітами Землі і Марса 

 

10. Визначте, який з нижче перерахованих астероїдів є найбільшим 

а) Юнона                          б) Веста                            в) Церера 

 

11. Уся маса комети практично зосереджена 

а) у ядрі комети                         б) у голові комети                        в) у хвості комети 

 

12. В атмосфері Землі найбільше 

а) кисню             б) водню            в) азоту 



13. Який газ є основним компонентом атмосфери Венера? 

а) азот                 б) гелій                     в) вуглекислий газ 

 

14. Велику Червону Пляму помічено на планеті 

а) Плутон                 б) Юпітер              в) Уран 

 

15. Велика Чорна Пляма знаходиться на планеті 

а) Юпітер                б) Сатурн                 в) Нептун 

 

16. Велику Червону Пляму утворює 

а) велетенський вулкан на поверхні Юпітера  

б) вихор в атмосфері Юпітера                       в) вихор в атмосфері Нептуна 

 

17. Велику Чорну Пляму утворює 

а) вихор в атмосфері Нептуна                          б) Чорна діра в хмарах Урана 

в) вихор в атмосфері Юпітера 

 

18. Який газ є основним компонентом атмосфери Титана? 

а) вуглекислий газ                 б) гелій                  в) азот 

 

19. Які з перерахованих планет мають кільця? 

а) Юпітер                б) Сатурн               в) Плутон 

 

20. Як перекладаються назви супутників Марса Фобос і Деймос? 

а) страх і жах                     б) сміх і радість                           в) туман і мряка 

 

21. Які супутники відкрив Галілей за допомогою першого телескопа? 

а) Іо, Ганімед, Каллісто, Європа         б) Тритон, Харон, Медуза, Нереїда 

в) Фобос, Деймос 

 

22. Хто був першим космонавтом в історії космічних польотів ? 

а) Ю.Гагарін            б) Л.Каденюк           в) Н.Армстронг           г) С.Корольов 

 

23. Стан, якого зазнають космонавти під час старту космічної ракети та її 

гальмування, водії, що рухаються з великим прискоренням, називають 

а) невагомість                 б) політ                  в) перевантаження                   г) рух 

 

24. Пояс Койпера розташовується 

а) Між Сонце і Меркурієм                б) Між Землею і Марсом 

в) Між Марсом і Юпітером              г) Між Юпітером і Сатурном 

д) За Нептуном і Плутоном 

 

Домашнє завдання: 

виконати та надіслати к/р до 18.04 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  
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