
JUNIORI 
 
1. (10 puncte)  
Vă treziţi la miezul nopţii şi nu vă mai amintiţi în ce loc de pe Pământ vă aflaţi. Ieşiţi 
afară, priviţi cerul şi încercaţi să identificaţi constelaţiile cu speranţa că vă veţi da seama 
unde vă aflaţi. 
(a) Constelaţia Orion, care ştiţi că este traversată de ecuatorul ceresc, se vede mult mai 
sus pe bolta cerească privită de aici decât de la voi de acasă. Cum este situat locul de pe 
Pământ în care vă aflaţi acum în raport cu casa ta?    
(b) Constelaţia Orion se află, atunci când trece la meridian, la înălţimea la care o 
observaţi de obicei de la voi de acasă, dar răsturnată, cu steaua Rigel la înălţimea cea mai 
mare deasupra orizontului şi steaua Betelgeuse la înălţimea cea mai mică deasupra 
orizontului. În ce loc de pe Pământ aţi ajuns, cum este el situat el faţă de casa voastră?  
 
2. (10 puncte) 
Distanţa la cea mai apropiată stea, Proxima Centauri, este 1.3 parseci. Ştiind că parsec-ul 
este distanţa de la care unitatea astronomică se vede sub un unghi de o secundă de arc, 
aflaţi câţi ani îi trebuie unui avion de cu reacţie (care merge cu o viteză medie de 1000 
km/oră) pentru a ajunge la această stea. (Indicatie: pentru valori mici ale unghiurilor 
exprimate in radiani, sinusul unghiului poate fi aproximat cu valoarea unghiului exprimat 
in radiani. Durata unui an este de 365,2422 zile solare medii.).   
 
3. (10 puncte) 
Un satelit artificial are o orbită circulară în planul ecuatorului Pământului cu perioada 
siderală de 4 ore. Un observator vede acest satelit chiar pe direcţia punctului cardinal 
Sud. Care este latitudinea observatorului? 
 
4. (10 puncte) 
Harta cerului ataşată prezintă o regiune din jurul Polului Nord Ceresc. Determinaţi 
separarea unghiulară dintre stelele α UMi and λ UMi. Descrieţi fiecare pas al 
măsurătorilor şi calculelor pe care le-aţi făcut. 
 
5. (10 puncte) 
Imaginea din figura ataşată reprezintă un fragment dintr-un film fotografic (negativ) 
scanat şi prelucrat digital, fragment care conţine planeta Jupiter şi cei patru sateliţi 
galileeni. Lăţimea fragmentului de film a fost de 10 mm. Imaginea a fost făcută în  data 
de 14 iunie 2007. 

 
Aveţi de asemenea efemerida sateliţilor galileeni pentru zilele de 14 si 15 iunie. Folosind 
această efemeridă: 
A) Identificaţi pe film sateliţii si determinaţi ora la care a fost făcută expunerea. Explicaţi 
modul în care aţi făcut deteminarea. Cu ce precizie puteţi calcula momentul de timp? 
B) Desenaţi imaginea planetei şi a sateliţilor după 24 de ore. 
C) Determinaţi distanţa focală a telescopului cu care a fost realizată imaginea 
D) Determinaţi raportul dintre masa Soarelui şi masa planetei Jupiter. Masele sateliţilor 
se pot neglija în comparaţie cu masa planetei. 



 
Raza ecuatorială a planetei este de 71492 km, iar raza sa polară este de 66854 km. Cei 
patru sateliţi galileeni, în ordinea crescătoare a semiaxelor mari ale orbitelor sunt: Io, 
Europa, Ganymede, Callisto. 



 





 


