Pracovní list pro ŽÁKY

VESMÍR A SVĚTLO
ÚKOL 1)
Světlo můžeme popsat jako vlnění a jeho barva závisí na jeho vlnové délce.
Která z následujících barev světla má nejkratší vlnovou délku?
a) červená

b) zelená

c) modrá

ÚKOL 2)
Pořadí barev duhy je vždy stejné. Dopiš je, nebo dokresli do obrázku.

ÚKOL 3)
Barvy duhy jsou vlastně rozložené světlo Slunce. Jaká barva vznikne složením všech barev duhy? (Napovíme, že je to také barva Slunce.)
a) žlutá

b) oranžová

c) bílá

ÚKOL 4)
Slunce je pro nás nejdůležitějším zdrojem světla. Zakroužkuj ta z následujících tvrzení, která jsou správná:
a) Hmotnost Slunce v čase narůstá díky tomu, že vyzařuje světlo.
b) Hmotnost Slunce se během jeho života nemění, s vyzařováním světla hmotnost nesouvisí.
c) Hmotnost Slunce během jeho života v důsledku vyzařování
světla klesá.

Planetárium Praha
ÚKOL 5)
Popiš vyznačené části oka na následujícím obrázku:
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ÚKOL 6)
Proces přizpůsobování zornice lidského oka a zaostřování na sítnici se nazývá:
a) akumulace

b) akomodace

c) aklimatizace

ÚKOL 7)
Doba otočení Měsíce kolem osy je stejně dlouhá jako jeho oběžná perioda
okolo Země. V důsledku toho
a) přivrací Měsíc k Zemi stále stejnou stranu.
b) se přibližně za měsíc vystřídají fáze Měsíce.
c) vychází Měsíc na východě a zapadá na západě.
ÚKOL 8)
Měsíc během úplného zatmění ztmavne, ale nezmizí docela. Má při tom
zpravidla červenohnědou barvu. Čím je Měsíc během úplného zatmění
osvětlen?
a) Světlem, které se odráží od Země a dopadá zpět na Měsíc.
b) Slunečním světlem, které prochází zemskou atmosférou.
c) Světlem sluneční atmosféry, které obklopuje zemský stín.

Planetárium Praha
ÚKOL 9)
Proč se největší dalekohledy staví na odlehlých místech, vysoko v horách
a v pouštích?
a) Aby astronomové nebyli rušeni davy turistů obdivujících přístroje.
b) Aby byly dalekohledy a měřící přístroje co nejblíže k vesmírným objektům, které zkoumají.
c) Aby pozorování nebylo rušeno tzv. světelným znečištěním
a změnami počasí.
ÚKOL 10)
Dosud největším astronomickým dalekohledem, který byl vynesen do vesmíru, je:
a) Hubbleův vesmírný dalekohled
b) Spitzerův dalekohled
c) Herschelův dalekohled
ÚKOL 11)
Co je to Mléčná dráha?
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