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Įvadas 

Pastaraisiais metais įvairiose šalyse siekiama padidinti jaunimo motyvaciją renkantis 

mokslininko ir/ar verslininko karjerą kosmoso tematikoje. Kai kurios kosmoso valstybės kaip 

antai JAV, Indija ir Europos kosmoso agentūros (EKA) šalys narės bando tai išspręsti 

įtraukdamos STEM (gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslų visuma) į 

mokyklų švietimo programas.    

Mokinių suinteresuotumo STEM disciplinomis didinimas yra nelengvas iššūkis. 

Šiandieniniam jaunimui STEM mokymosi dalykai nėra patrauklūs, o pasirenkančių su STEM 

disciplinomis susijusias studijas jaunuolių skaičius yra labai mažas. Pavyzdžiui, Europoje  

2011 metais tik 40 % vaikinų (moksleivių) ir 14 % merginų (moksleivių) pasirinko su STEM 

susijusias universitetines studijas, o pagal JAV Švietimo departamento duomenis 2014 metais 

vos 16 % JAV moksleivių domino karjera sietina su STEM disciplinomis. 

EKA siekia išlikti pakankamai savarankiška pasaulinio lygio tarpvyriausybine kosmoso 

organizacija. 2014 metų gruodžio 2 dieną Liuksemburge EKA valstybių narių ministrai 

pabrėžė, kad ateities tarptautinės kosminės misijos turi siekti keletą visa apimančių  

strateginių tikslų. Vienu iš jų turėtų būti įkvėpimo-skatinimo-uždegimo dimensija, kuri 

įtrauktų visuomenę, ypač jaunąją kartą, skatintų studijuoti gamtos mokslus ir inžineriją, 

plėstų žinių ribas, propaguotų pasaulinio bendradarbiavimo kosmose reikšmę, ruoštų 

tvariam žmonijos buvimui Saulės sistemoje už planetos Žemės ribų. EKA susidariusią 

probleminę situaciją jaunimo profesinio orientavimo srityje sprendžia nuo 2005 metų. 

Konkrečiai tuo užsiima „Europos kosmoso švietimo išteklių biuras“ (angl. ESERO). 2014 

metais Indijos nevyriausybinė organizacija, stiprinanti moksleivių gebėjimus STEM 

disciplinose, pradėjo rengti „Kosmoso olimpiadas“. 2017 metais Indijoje jau bus rengiama 5-

12 klasių moksleivių „Tarptautinė kosmoso olimpiada“. 2012 ir 2014 metais JAV 

„Technologinio raštingumo aljansas“ organizavo „STEM TECH“ olimpiadas, kuriose 

moksleiviai varžėsi robotų, programavimo ir kitų technologinių iššūkių srityse. 

Lietuvos atveju aukščiau aprašytoji situacija STEM (ypač kosmoso) srityje yra kur kas 

sudėtingesnė. 2013 metų Pasaulio ekonomikos forumo „Žmogiškųjų išteklių ataskaitoje“ 

Lietuva užėmė tik 87 poziciją (iš 122) pagal rodiklį parodantį, kaip lengva įmonėms susirasti 

tinkamos kvalifikacijos darbuotoją. 2014 metais Lietuvoje tebuvo vos viena mokykla 

orientuota į STEM disciplinas. STEM disciplinomis domėjosi 1/3 Lietuvos moksleivių ir tik 

1/6 pasirinkdavo STEM disciplinų universitetines studijas, tačiau pastarųjų mokymosi 

rezultatų vidurkis buvo mažesnis už Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
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(EBPO) valstybių narių vidurkį. 2014 metų rugsėjo 17 dieną LR vyriausybė patvirtino 

„Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 metų programą“. Joje iš dalies 

nurodoma, kad „STEM mokslai mokiniams sunkūs, nesuprantamas jų pritaikymas gyvenime, 

būtina keisti minėtų dalykų dėstymo mokyklose pobūdį, tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir 

gebėjimus šiuos dalykus dėstyti patraukliai, suprantamai, taip pat į mokymosi procesą 

aktyviai įtraukti verslo, muziejų, profesinio, aukštojo mokslo ir kitokių įstaigų atstovus, kurie 

moksleivius supažindintų su praktiniu minėtų dalykų taikymu“. Toliau teigiama, kad „studijų 

ir mokymo įstaigos turėtų būti ypač lanksčios keisdamos mokymo programų pasiūlą, 

atnaujindamos specialistų rengimo programų turinį ir joms vykdyti reikalingą infrastruktūrą, 

glaudžiau bendradarbiauti su verslo atstovais“.  2016 metais į STEM disciplinas orientuotas 

aktyvumas regimai padidėjo. Ugdymo plėtotės centro organizuotame tarptautinio Europos 

Komisijos „Mokymosi visą gyvenimą“ programos projekto „MARCH“ (angl. Make Science 

Real in Schools) renginyje dalyvavo virš 20 mokyklų atstovai.  

Šiuo metu Lietuva yra EKA narė-kandidatė, besiruošianti 2020 metais tapti agentūros 

pilnateise nare. Ar bus žmogiškųjų resursų čia kažką veikti?  

Negalima nematyti, kad pasaulyje vyksta pokyčiai, kurie privalo įtakoti ir moksleivių 

švietimo sistemą. Kosmoso tematika tiesiogiai veikia visų mūsų gyvenimus. Keičiasi 

technologijos, jų naudojimo įpročiai, netgi atsiranda naujos kosminio verslo sritys. Jau yra 

Mėnulio ir Marso 3D geografija (Google Moon, Google Mars), netgi sudarytas kompiuterinis 

3D Visatos žemėlapis (Google Sky). Saulės orų prognozė Žemei arba Mėnulio gravitacijos 

išnaudojimas tolimų kosminių misijų metu tapo privaloma kasdienybe. Intensyviai 

rengiamasi skrydžiams į Mėnulį, į Marsą, ruošiamasi pradėti asteroidų kasybą. 2016 metų 

pabaigoje pradėjo veikti Europos palydovinės navigacijos sistema „Galileo“, kuri jau dabar 

yra įvardijama kaip naujas ir ženklus skaitmeninės revoliucijos etapas. Europos Ministrų 

Taryba patvirtino naują programą „Kosmosas 4.0“ ir skyrė didžiulį finansavimą kosmoso 

moksliniams tyrimams. 

Tiek Europos, tiek nacionaliniu lygiu STEM plėtra savaime yra lėtas procesas. Nėra 

lengva kurti naujas švietimo programas, dar sunkiau jas patvirtinti ir įdiegti. Tam iš dalies 

galėtų pasitarnauti bazinės žinios iš kosmoso mokslo ir technologijų srities. Geriausiu 

gyvenimišku STEM disciplinų žinių panaudojimo su fantastikos priemaišomis pavyzdžiu 

galėtume laikyti 2015 metų filmą „Marsietis“. Beje, filmo kūrėjai, kuriuos konsultavo NASA 

mokslininkai, uždirbo virš 630 mln. JAV dolerių, ko pilnai pakaktų šiuolaikiškai 

tarpplanetinei misijai organizuoti.  
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Kasmet Europoje tūkstančiai moksleivių dalyvauja miestų, regionų ir nacionalinėse 

mokslų olimpiadose. Kasmet kiekviena šalis siunčia dešimtis mokinių į Tarptautines mokslo 

olimpiadas. Tokių mokinių gebėjimai yra ženkliai didesni nei tų šalių vidutiniai moksleivių 

gebėjimai, o dalis gabiausiųjų netgi dalyvauja daugiau nei vienoje nacionalinėje mokslo 

olimpiadoje. 

Lietuvos inovacijų centrui 2015 metais pavyko gauti EKA finansavimą projektui, kurio 

dėka galima paruošti tiek uždavinynus, tiek metodinę medžiagą. Lietuvoje vykdomo ir 

Europos kosmoso agentūros finansuojamo projekto „SPACEOLYMP“ metu bus skurti 7 

uždavinynai (matematikos, fizikos, chemijos, informatikos, biologijos, astronomijos ir 

geografijos), skirti gabesniems ir naujų žinių siekiantiems moksleiviams. Sukurtos pagalbinės 

internetu parsisiunčiamos priemonės padidins mokinių motyvaciją rinktis karjerą, susijusią 

su kosmoso mokslu ir pramone. 

„SPACEOLYMP“ projekto pritaikymas yra skirtas labai specifinei švietimo nišai – 

inovatyviam kosmoso žinių formavimui regioninių, nacionalinių ir tarptautinių mokslo 

olimpiadų dalyviams ir juos ruošiantiems mokytojams. Siūloma metodika atneš ilgalaikę 

naudą augančiai Lietuvos kosmoso pramonei, jos dalyvavimui kosminėse veiklose, skatins 

brandesnį šalies verslo, švietimo ir mokslinių tyrimų institucijų bendradarbiavimą. Kosmoso 

tema horizontaliai apima visas mokslo sritis, netgi dar daugiau, „kosmosas = inovacijos“.  

Lietuviškoji kosmoso istorija (dar neparašyta) yra unikali, tačiau internetinis 

lietuviškasis žinynas (wikipedia) kosmosui yra „aklas ir kurčias“. Šimtai lietuvių kilmės 

amerikiečių dalyvavo kuriant JAV kosmoso pramonę, pateikė virš 2000 patentų, parašė kelis 

tūkstančius mokslinių straipsnių. 2019 metais pasaulyje bus minimas žmogaus išsilaipinimo 

Mėnulyje 50-metis. JAV programoje „Apollo“ dirbo lietuvių kilmės mokslininkų, inžinierių. 

2014 metais Lietuva aplink Žemę skraidino du mažus kosminius palydovus. 2017 metais 

pirmoji Lietuvoje kosmoso verslu užsiimanti įmonė „Nanoavionika“ į kosmosą jau kels 

trečiąjį lietuvišką palydovą. Jaunoji mokslininkų, inžinierių ir vadybininkų karta konstruoja 

specialią įrangą skirtą„Mėnulio misijai“, kurios metu Mėnulyje būtų išaugintas augalas. 

Žymiausi lietuvių pasiekimai taip pat bus įtraukiami į uždavinių aprašomąją dalį, kai kurie 

įtraukiami ir į uždavinių sąlygas.   

Visuose uždavinynuose po kiekvienos klasės užduotimis, specialiai parinktomis 

nuorodomis (anglų kalba) yra pažymimos metų kalendorinės dienos. Taip moksleiviai ir 

mokytojai sužinos, kad kiekviena metų kalendorinė diena turi savo kosmoso istoriją, supras 

kiek daug valstybių kartu tyrinėja kosmosą, kiek, kaip ir kokiu tikslu kosminiai aparatai 
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keliami į kosmosą. Pavyzdžiui, lapkričio 12 diena galėtų būti laikoma unikaliausių iki šiol 

žmonijos įvykdytų kosminių misijų diena. Tą dieną 2005 metais Japonija nutupdė zondą ant 

asteroido paviršiaus, o 2014 metais EKA nutupdė zondą ant kometos paviršiaus. Paveikslėliai, 

kurie pateikiami uždavinių sąlygose sustiprins mokinių vaizduotę ir pagerins problemos 

supratimo lygį. Matematikams kosmoso tematika „pagyvintų“ uždavinius, o privalumu galėtų 

būti labai tikslaus laiko naudojimas, astronominiai skaičiai, koordinačių ir orbitų įvairovė, 

įvairių formų tūrio ir paviršių ploto apskaičiavimai, projekcijos, pjūviai. Informatikams naudą 

suteiktų žinių paieška, duomenų bazių panaudojimas ir pan. Paleidžiant kosminius aparatus 

arba nuotoliniu būdu valdant kosmoso robotus reikia išmokti užprogramuoti jų veiksmų eigą. 

Ypač populiariu tapo programavimas taip vadinamiems „Cubesat“ palydovams. Netgi 

išmanieji telefonai jau leidžiami į kosmosą, kurie laikomi pirmųjų personalinių palydovų 

prototipais. Projekte yra sukurta Lietuvos moksleivių olimpiečių, o taip pat 8 pirmaujančių 

kosmose valstybių pasiekimų duomenų bazės.   

Atskirai projekte „SPACEOLYMP“ pateikiami uždavinynų (lietuvių, anglų kalbomis) 

šablonai, kurie yra sudaryti taip, kad juos būtų galima patiems moksleiviams (padedant 

mokytojams) kurti ir užpildyti. Tokiu būdu „pasigaminti“ uždavinynai atitiks klasės, 

mokyklos, konkrečios disciplinos esamą arba siektiną žinių lygį. 

Perskaičius visų projekto „SPACEOLYMP“ metu parengtų užduočių (iš viso 350) 

preambules bent iš dalies bus galima pasijusti kosmoso žinovais. Mokytojams tai galėtų tapti 

kūrybinio darbo palengvinimu, nes užduočių sąlygos yra įdomios, informatyvios, o pats 

uždavinių sprendimas mokiniams įprasmintų realybę, o ne išgalvotą tikrovę. 
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8 klasė 
 

Teleskopas Kometa  Atmosfera „Roscosmos“ Orbita  Chemija 

S
T

E
M

 Astronautas Asteroidas  Dažnis „NASA“ Atstumas  Informatika 

Robotas Meteoritas  Radiacija „ESA“ Greitis  Astronomija 

Raketa Žemė  Banga „Roscosmos“ Laikas  Geografija 

Erdvėlaivis Mėnulis  Magnetizmas „JAXA“ Periodas  Matematika 

TKS Marsas  Temperatūra „CNSA“ Kampas  Fizika 

„Cubesat“ Planeta  Masė „ISRO“ Koordinatė  Chemija 

Palydovas Saulė  Gravitacija „CNES“ Trajektorija  Informatika 

Planeteigis Kometa  Atmosfera „DLR“ Atstumas  Astronomija 

Zondas Planeta  Dažnis „ISRO“ Greitis  Geografija 
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B-8.1 – Uždavinys Nr. 1  

 

 

 

 

 

 

 
 

Teleskopas Kometa  Atmosfera „Roscosmos“ Orbita  Chemija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 metais buvo atrastos dvi naujos kometos „ISON” ir „Lemmon”, kurių sudėtyje 

nustatyta gyvybės atsiradimui būtinų cheminių medžiagų, pavyzdžiui formaldehidas. 

Formaldehidas yra pirmoji organinė molekulė atrasta kosmose (1969 metais), jos cheminė 

formulė yra CH2O. Kometos paprastai negali turėti savo atmosferos, tačiau joms artėjant prie 

Saulės jose esantis vanduo pradeda garuoti ir aplink kometą susidaro dulkių atmosfera. 

Abiejose kometose taip pat buvo atrasta Ciano vandenilio, cheminė formulė HCN. Tai 

bespalvis, turintis nežymų karčiųjų migdolo kvapą, mirtinas žmogaus organizmui skystis (dar 

vadinama slyvų rūgštis). Manoma, kad besiformuojant jaunai Žemei, kai ją nuolat 

bombardavo anglies turintys kosminiai kūnai, vykdavo reakcijos su besiformuojančios Žemės 

atmosferoje esančiu azotu ir taip susidarydavo Ciano vandenilis.  

Kometą „ISON” su 40 cm skersmens veidrodiniu teleskopu (dar vadinamu 

reflektoriumi) surado Rusijos ir Baltarusijos astronomai, o kometą „Lemmon” su 1,5 m 

skersmens veidrodiniu teleskopu – JAV astronomas. „ISON” orbita yra tokia, kad Saulei 

apskrieti reikia 400000 metų, o „Lemmon” savo orbita Saulę apskrieja per 8000 metų.     

Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje. 

2011.07.18 Rusija iškėlė mokslinį 
palydovą „Spektr-R“, kuriame 

įdiegtas didžiausias pasaulyje 10 m 
skersmens radijo teleskopas. 

Kartais kometos  yra vadinamos „purvinais sniego kamuoliais“. Atmosfera (skraistė arba uodega), susidaranti už 
kometos branduolio yra vadinama koma. Ją sudaro vandens garai, anglies monoksidas ir dioksidas, ir dulkės. 

 

Įprastai kometą sudaro ledas, vandens garai, anglies monoksidas ir dioksidas, amoniakas, metanas ir dulkės. 

Rusijos (buv. SSSR)  
pirmieji kartai kosmose:  

1957  - raketa; 1957 - palydovas;  
1959 - aparato nuleidimas Mėnulyje;   

1961 - kosmonautas;  
1962 - kosmonautė;  

1966 - sėkminga misija į Venerą;  
1971 - aparato nuleidimas Marse. 

Žinomų kometų vidutinis tankis yra 
0,6 g/cm

3 ir sutampa su Halio kometos 
tankiu. Kometos „67 P“ tankis –  

0,47 g/cm
3. 

114 įdomiausių kometų orbitas 3D 
erdvėje galima rasti „The Sky LIVE“ 

internetinėje sąsajoje. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_cyanide
https://en.wikipedia.org/wiki/Spektr-R
http://en.roscosmos.ru/
https://en.wikipedia.org/wiki/Comet
https://theskylive.com/comets
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Klausimas (A): 

Didelis suvalgytų agurkų (a), kivi (k), obuolių (o), pomidorų (p), vynuogių (v) 

sėklų kiekis gali būti mirtinas žmogaus organizmui. Kuris teiginys yra teisingas? 

Pastaba: su sąlyga, jei valgoma su sėklomis 
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B-8.2 – Uždavinys Nr. 2 

 

 

 

 

  

 

 

Astronautas Asteroidas  Dažnis „NASA“ Atstumas  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronautas yra pilotuojamiems kosminiams skrydžiams parengtas žmogus. „NASA“ 

astronautai jau yra ruošiami kasinėti asteroidus atvirame Kosmose. Yra žinoma, kad 

meteoritai dažniausiai susidaro iš asteroidų. JAV mokslininkai nustatė, kad molekulės, 

kuriose yra užkoduotos gyvybės genetinės instrukcijos (DNR arba deoksiribonukleorūgštis) 

yra randamos į Žemę nukritusiuose meteorituose. Pagrindinis fizinis DNR molekulės matas 

yra bazių pora (bp). Taip pat vartojami išvestiniai dydžiai: kilobazė (1 kb = 1000 bp) ir 

megabazė (1 Mb = 1000 kb = 106 bp). JAV kompiuterių specialistas Leonardas Adlemanas 

paskaičiavo, kad viename grame sausos DNR būtų galima sutalpinti tiek pat informacijos, 

kiek jos tilptų maždaug viename trilijone kompaktinių diskų (700 MB talpos, apie 1998 

metus). Atstumas tarp dviejų DNR molekulę sudarančių spiralių yra 340 pikometrų 

(0,0000000000034 cm). Genetinio ryšio (artumo tarp chromosomų) nustatymui 

naudojamas mato vienetas centimorganas (cM).   

Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje. 

 

 

1961 metais į kosmosą kilo 
pirmasis JAV astronautas  - Alan 
Shepard, o 1983 metais ir pirmoji 
JAV astronautė - Sally Ride. 1969 

metais Mėnulyje išsilaipino 
pirmasis žmogus - JAV 

astronautas Neil Armstrong. 

Didesni asteroidai kartą per metus atskrieja iki Žemės ir sprogsta jos atmosferoje su galia, prilygstančia Hirošimos 
atominės bombos sprogimui. 

Informaciją apie įvairių asteroidų stebėjimo tikslios vietos ir laiko Žemėje nustatymą galima rasti čia. 

JAV  
pirmieji kartai kosmose:  

1958  - raketa; 1958 - palydovas;  
1961 - astronautas;  

1962 - nufotografuota Venera;  
1964 - misija į Marsą;  

1969 - žmogus Mėnulyje;  
1971 - sėkmingas aparato 

nuleidimas Marse;  
1977 - erdvėlaivis; 1983 - 

astronautė; 1997 - marsaeigis. 

600000 asteroidų mokslinių ir 
ekonominių duomenų bazė. 

Asteroido „Psyche“ atstumai 
(realiu laiku) iki Žemės ir Saulės. 

 

https://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/dna-meteorites.html
https://www.nasa.gov/astronauts
https://www.wired.com/2014/04/giant-asteroid-impacts/
http://www.asteroidoccultation.com/
https://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/documents/o51254593.pdf
http://www.asterank.com/
https://theskylive.com/psyche-trac
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Klausimas (A): 

Kuri lygybė yra teisinga? 

a) 1 cM = 1 cm;             b) 1 Mb = 1 MB;  

c) 1024 MB = 1 Gb;      d) 1 Kb = 1 KB; 

         e) 1024 B = 1 KB 
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B-8.3 –Uždavinys Nr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotas Meteoritas  Radiacija „ESA“ Greitis  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vienoje „ESA“ misijų buvo bandoma sukurti šokinėjančio voro akies technologiją. Tai 

labai gerai matantis voras, turi aštuonias akis, beveik nemezga tinkle. 

 

Klausimas (A): 

Kuris iš šių vorų yra šokinėjantis voras?  

a) Argyroneta aquatica; 

b) Eratigena atrica; 

c) Meta menardi; 

d) Metaphidippus aeneolus 

 

 

 

 

 

 

Kosmoso robotams („robonautams“) 
keliami 4 pagrindiniai reikalavimai: 
mobilumas, manipuliavimo laisvė, 

valdymo laiko uždelsimas ir veikimas 
ekstremalioje aplinkoje. 

Meteoritų radiacija nėra didesnė nei urano rūdos Žemėje. Tik nukritusiame į žemę meteorite gali būti radioaktyvių 
izotopų, tačiau jų gyvavimo trukmė yra labai trumpa. 

Tarptautinė astronomų sąjunga skelbia informaciją apie meteroidus ir koordinuoja Meteorų duomenų centro veiklą. 

Europos kosmoso agentūros  
pirmieji kartai kosmose:  

1968 - palydovas;  
1979 - raketa;  

1983 - astronautas;  
2014 - astronautė;  

2014 - misija į kometą;  
2016 - misija į Marsą;  

2018 - planuojama misija į Mėnulį. 

Meteoritai yra 3 tipų:  
akmens; akmens-geležies; geležies. 

Meteorai į Žemės atmosferą įlekia 
apytikriai 15 km/s greičiu, tačiau 

gali pasiekti ir 72 km/s greitį. 

http://www.wtec.org/robotics/report/03-Space.pdf
https://www.meteorite.com/meteorite-information/meteorite-facts/
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/metcat/search/bgintro.dsml
https://www.esa.int/esaKIDSen/SEMMIDEWPJH_OurUniverse_0.html
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B-8.4 – Uždavinys Nr. 4 

 

 

 

 

  

 

 

Raketa Žemė  Banga „Roscosmos“ Laikas  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Lietuvos mokslininkai yra pirmieji pasaulyje, kurių mokslinių pasiekimų dėka iš 

kosmose skraidžiusios misijos „Saliut 7“ metu subrandintų vairenio (lot. 

Arabidobsis, angl. Rockress) sėklų Žemėje buvo išaugintas augalas.  

Kuriame žemyne neauga arabidobsis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusija 2030 metais planuoja 
turėti naujo dizaino galingų 
raketų seriją „Energia“, su 
kuriomis galima skraidinti 

kosmonautus į Mėnulį. 

Žemėje kiekvienu momentu apie 2000 perkūnijų sukelia 50 šviesos žybsnių (žaibavimų) per sekundę. Žaibavimai 
erdvėje tarp Žemės paviršiaus ir jonosferos sukuria labai žemo dažnio elektromagnetines bangas.  

Naujausias Rusijos kosmodromas „Vostočnyj“ 51°53'04.4"Š ir 128°20'05.2"R. 

Rusijos (buv. SSSR)  
pirmieji kartai kosmose:  

1957  - raketa; 1957 - palydovas;  
1959 - aparatas Mėnulyje;   

1961 - kosmonautas;  
1962 - kosmonautė;  

1966 - sėkminga misija į Venerą;  
1971 - aparato nuleidimas Marse. 

 

Mobili programėlė „Žemė dabar“ 
pateikia duomenis apie vandens 

lygį Žemėje. 

Tikslų Žemės laiką skaičiuoja 
atominiai laikrodžiai. Jie saugomi 
Žemėje. Tačiau ir atomus veikia 

Žemės gravitacija, todėl laikrodžių 
laikas lėtai lėtėja, pvz. 1 sekundę 

sulėtėja per 300 mln. metų.  

http://www.russianspaceweb.com/superheavy.html
http://en.roscosmos.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity
http://www.scmp.com/news/china/article/2019276/china-launch-worlds-first-cold-atomic-clock-space-and-itll-stay-accurate
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B-8.5 – Uždavinys Nr. 5 

 

 

 
 

 

 

 
 

Erdvėlaivis Mėnulis  Magnetizmas „JAXA“ Periodas  Matematika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Kelios kosmoso („NASA“, „ESA“, „JAXA“ ir „Roscosmos“) valstybės yra 

pasirengę sukurti kosminę stotį skraidančią apie Mėnulį. Planuojama 2020 

metais nuskraidinti pirmąjį modulį, o 2023 metais prijungti dar du 

gyvenamuosius modulius. Nuo 2024 metų juose 90 dienų laikotarpiui turėtų 

„apsigyventi “ 4 astronautai. Moduliuose bus taupoma kiekvienas kubinis 

centimetras. Pvz. pietų stalas bus susilankstantis, miegamieji gultai pripučiami, 

ir išleidžiami, šaldytuvas maistui bus pritaikytas ir moksliniams tyrimams. 

Kiekvienas vandens lašas, deguonies mililitras bus nuolat perdirbami, saugomi.  

Pasakykite, su kokia didžiule technine problema susidurs inžinieriai 

konstruodami „Mėnulio stotį“? 

a) apsisaugoti nuo kosminės radiacijos; 

b) apsisaugoti nuo Saulės šviesos; 

c) kur padėti šiukšles. 

2017 metais „JAXA“ sėkmingai 
įvykdė didžiausio krovinio kosminio 

transporto į „TKS“ misiją  
„Kounotori 6“. 

Mėnulis neturi supančio magnetinio lauko (magnetosferos). Saulės dalelės Mėnulyje pražudytų bet kurią gyvybės 
formą. Mėnulio pluta turi tik silpnai įmagnetintas vietas. Tačiau Mėnulyje yra nustatyta 100 km skersmens 

magnetinė anomalija. 

Internete galima rasti įvairių uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Pvz., „NASA“ sukūrė uždavinių rinkinį  
„Mėnulio matematika“ („Lunar Math“). 

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas;  
1985 - astronautas;  
1994 – astronautė;  

1998 - misija į Marsą;  
2003 - misija į asteroidą;  

2007 - misija į Mėnulį. 

Mėnulio tūris yra 21971669064 km
3, 

arba 50 kartų mažesnis už Žemės. 
Mėnulio paviršiaus plotas yra 

37936694,79 km
2.  

Mėnulio orbitos ekscentricitetas  
yra 0,0549. 

Mėnulio sukimosi periodas apie savo 
ašį yra 29,530589 dienos, o apie 

Žemę - 27,321661 dienos. 

 

http://iss.jaxa.jp/en/htv/mission/htv-6/
https://www.nasa.gov/pdf/377727main_Lunar_Math.pdf
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html
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B-8.6 – Uždavinys Nr. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKS Marsas  Temperatūra „CNSA“ Kampas  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Tarkime, kad Marse prietaisas „MOMA“ atliks 8 bandymus ir skaičiavimai 

parodys, kad visus tiriamus grunto mėginius sudarys 11 proc. amino rūgštis, į 

kurią patenka ankstesnėse Marso misijose atrastas metano likutis - vienvalentis 

organinių junginių radikalas.  

a) Kokia būtų nustatytos amino rūgšties molinė masė? 

b) Koks būtų visuose mėginiuose esančios amino rūgšties molių skaičius?  

Pastaba: Amino rūgšties formulėje (žr. paveikslėlį) radikalas R yra metano likutis CH2. Molių 

skaičiui n rasti naudokite formulę n = m/M, kur m yra aminorūgšties masė, o M – molinė 

masė. Molinei masei apskaičiuoti laikykite, kad H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, N = 14 g/mol ir    

O = 16 g/mol. 

 

 

2020 metais Kinija pagal programą 
„Tiangong“ planuoja turėti  nuosavą 

kosminę stotį. 

Vidutinė Marso temperatūra yra -60 °C.  
Marso žiemą temperatūra planetos poliuose siekia -125 °C,  

o Marso vasarą temperatūra planetos ekvatoriuje siekia +20 °C. 

Marso centre yra 3000-4000 km skersmens branduolys, virš jo yra 1500-2300 km storio mantija, kurią dengia  
50-100 km storio pluta. 

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas;  
2003 - taikonautas;  

2011 - misija (nesėkminga) į Marsą;  
2007 - misija į Mėnulį;  

2012 – taikonautė. 

Marsas turi atmosferą, jos tankis 
paviršiuje ~0.020 kg/m

3, aukštis - 
11,1 km, o masė lygi ~2,5 x 10

16 kg. 

2018 sausio 1 d. Marso 
heliocentrinė ilguma, matuojama 

laipsniais, buvo 194°. 2018 vasario 
16 d. 12:00 val. Marso regimasis 
kampinis skersmuo buvo 6,15". 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tiangong_program
https://www.space.com/16895-what-is-mars-made-of.html
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html
https://www.timeanddate.com/astronomy/planets/distance
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B-8.7 – Uždavinys Nr. 7 

 

 

 

 

  

 

 

„Cubesat“ Planeta  Masė „ISRO“ Koordinatė  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. birželio 23 diena Lietuvai vėl tapo reikšminga Kosmoso istorijos diena. Pirmasis 

Pasaulyje skystu cheminiu kuru varomas nanopalydovas – kompanijos „NanoAvionics“ 

gamybos 3U, „LituanicaSat 2“ palydovas – su Indijos raketa buvo iškeltas į 508 km aukščio 

poliarinę Saulės sinchroninę orbitą. Skrendant buvo įvykdytas orbitos koregavimo testas 

EPSS (angl. Enabling Chemical Propulsion System for Small Satellites). Po šio sėkmingo 

testo prasidės naujas įmonės veiklos etapas, tai komerciniai užsakymai iš kitų su kosmoso 

veikla susijusių valstybių įmonių. EPSS įgalino lietuvišką palydovą atlikti orbitinius 

manevrus, kurie tiksliai pakeičia skrydžio orbitą ir orientaciją, išvengti susidūrimų, net 4 

kartus pratęsti skrydžio trukmę. „LituanicaSat 2“ palydovas naudoja ne toksišką, bet 

ekologišką kurą (pagrindu buvo naudojamas amonio dinitriamido (ADN, formulė H4N4O4) 

mišinys), kurio techniniės galimybės gerokai viršija hidrazino, dažniausiai kosmoso 

pramonėje naudojamo kuro, galimybes. 

 

 

 

2017.02.15 „ISRO“ vienu metu iškėlė 
100 „Cubesat“ palydovų. 

Veneros masė yra 4,87 x 10
24 kg, arba tai sudaro 81,5 % Žemės masės. 

Veneros sudėtį nėra lengva apibūdinti dėl ekstremalių sąlygų (didelio slėgio, aukštų temperatūrų). Veneros plutą 
sudaro silicio uolienos, mantijos sudėtis nežinoma, o branduolys susideda iš kietos arba skystos geležies arba nikelio. 

Indijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1967  - raketa;  
1975 - palydovas;  

1984 - kosmonautas;  
2003 – astronautė;  

2008 - misija į Mėnulį;  
2014 - misija į Marsą; 

Venera yra uolinga planeta, antroji  
pagal atstumą nuo Saulės planeta, 

antroji pagal dydį ir ryškiausia Saulės 
sistemos planeta. 

Veneros geocentrinės koordinatės 
Saulės sistemoje realiu laiku.   

https://spaceflightnow.com/2017/02/15/india-lofts-a-record-104-spacecraft-on-a-single-rocket/
http://www.newsflicks.com/story/india-s-firsts-in-space
https://www.space.com/44-venus-second-planet-from-the-sun-brightest-planet-in-solar-system.html
http://cosinekitty.com/solar_system.html
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Klausimas (A): 

Su kokiais gyvūnais buvo atliekami moksliniai tyrimai, kurių metu buvo 

nustatomas ADN toksinis poveikis jų sveikatai?  

a) Pelėmis; 

b) Žiurkėmis; 

c) Voverėmis; 

d) Žiurkėnais. 

Kokiems organams nebuvo nustatomas poveikis? 

1) Akims; 

2) Skrandžiui; 

3) Kasai; 

4) Sėklidėms; 

5) Širdžiai; 

6) Kepenims; 

7) Smegenims; 

8) Sėklidėms; 

9) Gimdai.  
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B-8.8 – Uždavinys Nr. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palydovas Saulė  Gravitacija „CNES“ Trajektorija  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiuo metu suskaičiuojama daugiau kaip 180 duomenų bazių, kuriose kaupiamos, 

apdorojamos ir saugomos gyvybės mokslų informacijos bibliotekos. Jos dar vadinamos 

biologinėmis duomenų bazėmis. Tarp jų yra modeliuojamų (Žemėje neegzistuojančių) 

biologinių struktūrų duomenų bazių. Daug eksperimentų atliekama su mielėmis, jas skaldant. 

Mielės plačiai naudojamos kosminiuose eksperimentuose, tiek „TKS“, tiek ir tolimesnėse 

kosminėse misijose.  

   

Klausimas (A): 

Kuri duomenų bazė skirta mielių skaldymo mokslinėms žinioms kaupti? 

a) PolBase; 

b) PomBase; 

c) PotBase; 

d) PORBASE; 

 

 

1965.11.26 „CNES“ į kosmosą  
paleido pirmąjį Prancūzijos 

palydovą „Asterix“. 

Saulės paviršiuje gravitacijos pagreitis yra lygus 274 m/s
2, arba 27,96 karto didesnis negu Žemės paviršiuje. 

 

Saulės ir jos sistemos planetų paviršiaus gravitacijos pagreičių palyginimas.  

Prancūzijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1964  - raketa;  
1965 - palydovas;  

1982 - kosmonautas;  
1996 - astronautė.  

Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 
vykdė kartu su „ESA“. 

Labai daug informacijos apie 
Saulės orus, sudėtį, judėjimą,  

galima rasti „Stanfordo  Saulės 
centro“ internetiniame puslapyje. 

„NASA Ames mokslinių tyrimų 
centras“ suprojektavo Saulės 

sistemos kosminių kūnų skriejimo 
trajektorijų naršyklę. 

https://spacearchaeology.org/?p=499
http://www.smartconversion.com/otherInfo/gravity_of_planets_and_the_sun.aspx
http://www.smartconversion.com/otherInfo/gravity_of_planets_and_the_sun.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/French_space_program
http://solar-center.stanford.edu/about/
https://trajbrowser.arc.nasa.gov/traj_browser.php
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B-8.9 – Uždavinys Nr. 9 

 

 

 

 

  

 

 

Planeteigis Kometa  Atmosfera „DLR“ Atstumas  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatyti kometą per savo gyvenimą yra retas reiškinys, tai gali nutikti vos keletą kartų. Jų 

stebėjimui naudojama įvairi mokslinė įranga, specialiai sukurtos programos nustato įvairius 

kometų parametrus.  

Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje. 

 

Klausimas (A): 

DNR paieška atliekama:  

a) Kometos priekinėje dalyje; 

b) Kometos užpakalinėje dalyje; 

c) Kometos uodegoje; 

Kuris teiginys teisingas?  

Pastaba: priekis – galas tas pats, kaip ir keliu važiuojančio automobilio atveju  

 

 

 

„DLR“ turi Planetų tyrinėjimo 
laboratoriją, kurioje yra išbandomi 

įvairūs planeteigiai, pvz. „Space 
climber“, „DLR Crawler“. 

Kartais kometos  yra vadinamos „purvinais sniego kamuoliais“. Atmosfera (skraistė arba uodega), susidaranti už 
kometos branduolio yra vadinama. Ją sudaro vandens garai, anglies monoksidas, anglies dioksidas, ir dulkės. 

 

Kometos yra skirstomos į periodines ir ne periodines. 

Vokietijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1942  - raketa;  
1969 - palydovas;  

1978 - kosmonautas;  
2020 (planuojama) - astronautė.  
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 

vykdė kartu su „ESA“. 

Koiperio žiede ir Oorto debesyje 
skrieja milijardai kometų. Detalių 

mokslinių tyrinėjimų sąrašui 
priskiriamos šios kometos:  

1P, 2P, 9P, 19P, 21P, 55P, 67P, 81P, 
103P ir 109P.    

Kometos „Encke“ atstumas (realiu 
laiku) iki Žemės ir Saulės. 

http://www.cometbio.org/
http://www.robex-allianz.de/en/space-technologies/
https://space-facts.com/comets/
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
https://solarsystem.nasa.gov/small-bodies/comets/overview/
https://theskylive.com/encke-tracker
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B-8.10 – Uždavinys Nr. 10  

 

 

 

   

 

 

Zondas Planeta  Dažnis „ISRO“ Greitis  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Nustatyta, kad bakterijos C. metallidurans iš toksiškų metalų gali „gaminti“ 

grynąjį auksą. Aukso išgavimas panaudojant bakterijas vykdomas Pietų 

Afrikoje, Australijoje, Ganoje, Brazilijoje. Neseniai tokia gamybos vieta tapo 

Karnatakos valstija, Indija. 

Su kokia jūra ribojasi Karnatakos valstija? 

a) Arabijos jūra; b) Andamanų jūra; c) Raudonąja jūra; d) Timoro jūra. 

Atsakykite, kokias pasekmes turi biologiniai skirtumai tarp tos jūros pakrantės 

šalia Karnatakos ir pačios jūros? 

a) Susidaro ir išnyksta laikini purvo krantai, todėl geriau veisiasi žuvys; 

b) Susidaro ir išnyksta laikini purvo krantai, todėl išnyksta planktonas; 

c) Susidaro ir išnyksta laikini purvo krantai, todėl gausiau žydi planktonas; 

d)  Susidaro ir išnyksta laikini purvo krantai, susiformuoja specifinis  

planktono žydėjimas, todėl masiškai miršta žuvys. 

 

Indija iki 2018 metų yra skraidinusi 
po vieną zondą į Mėnulį ir į Marsą. 

2023 metais „ISRO“ planuoja paleisti 
zondą į Venerą.   

Veneros mokslinių tyrimų metu naudojami vienos krypties radijo ryšiai,  
kurių dažniai yra 8,4 GHz (X-band) ir 2,3 GHz (S-band).   

Tikslią Veneros padėtį iš Žemėje nurodyto taško ir nurodytu laiku galima rasti interneto sąsajoje  
„HORIZONS Web-Interface“. 

Indijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1967  - raketa;  
1975 - palydovas;  

1984 - kosmonautas;  
2003 – astronautė;  

2008 - misija į Mėnulį;  
2014 - misija į Marsą. 

Venera yra uolinga planeta, antroji  
pagal atstumą nuo Saulės, antroji 

pagal dydį ir ryškiausia Saulės 
sistemos planeta. 

Artimiausia Saulei planeta 
Merkurijus aplink žvaigždę skrieja 

170503 km/h greičiu, o antroji 
pagal atstumą Venera –  

126074 km/h greičiu. 

http://adsabs.harvard.edu/abs/2010cosp...38.1383T
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
http://www.newsflicks.com/story/india-s-firsts-in-space
https://www.space.com/44-venus-second-planet-from-the-sun-brightest-planet-in-solar-system.html
https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview/


                                                                           

 

 

 
SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

23 
 

Kosmoso kalendorius (angl.)  http://www.spacecalendar.com       http://spaceflightnow.com/launch-schedule/ 

 
February 16 (2007)  
http://www.astronautix.com/f/february16.html 
NASA and French Solar wind probing mission „THEMIS“ with five small satellites started. 
 
April 8 (2010)  
http://www.astronautix.com/a/april08.html 
First ESA‘s environmental research (polar ice thickness) satellite „Cryosat-2“ launched. 
 
May 30 (1971)  
http://www.astronautix.com/m/may30.html 
NASA‘s „Mariner 9“ launched and become the first spacecraft to orbit another planet. 
 
June 1 (1990)  
http://www.astronautix.com/j/june01.html 

Germany, UK and NASA‘s X-ray space telescope „ROSAT“ in honour of Wilhelm Rontgen 
launched.   
 
July 21 (2005)  
http://www.astronautix.com/j/july21.html 

NASA‘s extrasolar planet observation and characterization mission „EPOXI“ started.  
 
July 23 (1999)  
http://www.astronautix.com/j/july23.html 

NASA‘s X-ray flagship-class space observatory „Chandra“ launched.  
 
September 11 (2010)  
http://www.astronautix.com/s/september11.html 

First of four Japan‘s GPS satellites „Michibiki“ launched.  
  
September 13 (1959) 
http://www.astronautix.com/s/september13.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Luna_2 
First Lunar approach with a first ever hit of its surface a day after. 
 
November 4 (2013) 
http://www.astronautix.com/n/november04.html 

NASA‘s astronomers announced the Milky Way may have 11 billion Earth-like planets. 
 
December 26 (2015)  
http://www.astronautix.com/d/december26.html 

Era of gravitational wave astronomy started, after detection gravitational waves for the 
second time by „LIGO“.  
 

 

 

 

 

http://www.spacecalendar.com/
http://spaceflightnow.com/launch-schedule/
http://www.astronautix.com/f/february16.html
http://www.astronautix.com/a/april08.html
http://www.astronautix.com/m/may30.html
http://www.astronautix.com/j/june01.html
http://www.astronautix.com/j/july21.html
http://www.astronautix.com/j/july23.html
http://www.astronautix.com/s/september11.html
http://www.astronautix.com/s/september13.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Luna_2
http://www.astronautix.com/n/november04.html
http://www.astronautix.com/d/december26.html
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B-9.1 – Uždavinys Nr. 11 

 

 

 

 

  

 
 

Teleskopas Saulė  Radiacija „DLR“ Laikas  Matematika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A):  

Nustatyta, kad gyviems organizmams fiziškai senstant laiko suvokimas greitėja. 

Kaip manote, kodėl? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 metais pradėjo veikti Saulės ir 
jos atmosferos kosminė 

observatorija „SOHO“. 

Saulės radiacija (spinduliuotė) yra energija, kurią spinduliuoja Saulė.  
Ši energija dar vadinama Saulės konstanta ir lygi: 1365 – 1369 kW/m

2
. 

109 Žemės paviršiai uždengtų Saulės paviršių. Saulė apie savo ašį 
apsisuka per 609,12 valandas.  

Saulės vėjo greitis siekia 450 km/s. 

Vokietijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1942  - raketa; 1969 - palydovas;  
1978 - kosmonautas;  

2020 (planuojama) - astronautė.  
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 

vykdė kartu su „ESA“. 

Labai daug informacijos apie 
Saulės orus, sudėtį, judėjimą,  
galima rasti „Stanfordo  Saulės 

centro“ internetiniame puslapyje. 

Saulės padėties apibūdinimui bet 
kuriuo paros momentu ir bet 

kuriame duotame Žemės taške 
nusakyti išskiriama 10 skirtingų 

trukmės fazių: naktis, astronominė 
aušra, jūrinė aušra, aušra, teka, 
diena, laida, saulėlydis, jūrinis 

saulėlydis, astronominis saulėlydis. 

http://sci.esa.int/soho/56950-soho-celebrates-20-years-of-discoveries/
https://www.factretriever.com/sun-facts
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
http://solar-center.stanford.edu/about/
http://www.suncalc.net/
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B-9.2 – Uždavinys Nr. 12 

 

 

 

 

  

 

 

Astronautas Kometa  Banga „NASA“ Periodas  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 metais „ISRO“ specialistai sukonstravo dirbtinę širdies pompą „HeartMate II“. 

Šiai, pakankamai pigiai, vos 100 g masės pompai pagaminti buvo pritaikyta indiškose 

raketose naudojamų siurblių gamybos technologija ir medžiagos. Pompa yra skirta širdies 

kairiojo skilvelio normaliam darbui atstatyti ir išstumti iki 3-5 litrų kraujo per minutę. 

Astronautams kylant į kosmosą per pirmąsias raketos starto minutes širdžiai tenka 

perpumpuoti net iki 10 litrų kraujo. 

Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje. 

 

Klausimas (A):  

Paskaičiuokite astronauto pulsą raketos starto metu, jei jo širdis per 

minutę perpumpuoja 9,1 litrus kraujo? Ar galėtų žmogus, kuriam po operacijos 

būtų prijungta dirbtinė pompa „HeartMate II“ kilti į kosmosą? 

 

1961 metais į kosmosą kilo pirmasis 
JAV astronautas  - Alan Shepard, 

o 1983 metais ir pirmoji JAV 
astronautė - Sally Ride. 1969 metais 

Mėnulyje išsilaipino pirmasis 
žmogus - JAV astronautas Neil 

Armstrong. 

Kometų ledo sudėties nustatymui naudojamos radijo bangos. Vandens susidarymo kometoje 
greičiui nustatyti naudojama 18 cm (1,67 GHz) ilgio radijo banga. 

Internete galima rasti įvairių fizikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Tokius uždavinius galima rasti rinkinyje 
„Kosmoso matematika – NASA“ („Space Math @ NASA“). 

Kometoms artėjant prie Saulės jos 
šyla, ir garuojantis vanduo 

suformuoja atmosferą - iki šimtų 
tūkstančių kilometrų 

nusidriekiančią kometos uodegą, 
kuri vadinama koma. Kometos 

paprastai turi dvi uodegas - dulkių 
ir jonų (dujų).   

JAV  
pirmieji kartai kosmose:  

1958  - raketa;  
1958 - palydovas;  

1961 - astronautas;  
1962 - nufotografuota Venera;  

1964 - sėkminga misija į Marsą;  
1969 - žmogus Mėnulyje;  
1971 - sėkmingas aparato 

nuleidimas Marse;  
1977 - erdvėlaivis;  
1983 - astronautė;  
1997 – marsaeigis. 

Halio kometos sukimosi apie Saulę 
periodas yra 75,32 Žemės metai  

(iš „NASA“ duomenų bazės).  

https://www.mc.vanderbilt.edu/documents/periopservices/files/LVAD%20module%20.pdf
https://www.nasa.gov/astronauts
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070516300767
https://spacemath.gsfc.nasa.gov/Physics.html
https://solarsystem.nasa.gov/small-bodies/comets/in-depth/
https://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/documents/o51254593.pdf
https://www.space.com/28319-asteroid-magnetic-fields-earth-core.html


                                                                           

 

 

 
SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

27 
 

B-9.3 – Uždavinys Nr. 13 

 

 

 
 

 

 

 

 

Robotas Asteroidas  Magnetizmas „ESA“ Kampas  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A):  

Kuri iš išvardytų medžiagų yra druskingiausia? 

a) N2; 

b) NaCl; 

c) H2O; 

d) С2Н5ОН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosmoso robotams („robonautams“) 
keliami 4 pagrindiniai reikalavimai: 
mobilumas, manipuliavimas, laiko 
uždelsimas ir ekstremali aplinka.  

Asteroidai šimtus milijonų metų galėjo turėti magnetinį lauką iki kol jų branduolyje sustingdavo skysta Fe arba Ni.   

Įprastai asteroidus sudaro uolienos ir metalai. Didžiausia dalį sudaro geležis, mažiau - nikelis, kartais būna kobalto. 

Europos kosmoso agentūros  
pirmieji kartai kosmose:  

1968 - palydovas; 1979 - raketa;  
1983 - astronautas;  
2014 - astronautė;  

2014 - misija į kometą;  
2016 - misija į Marsą;  

2018 – (planas) misija į Mėnulį. 

4 didžiausių asteroidų tankis:  
Ceres - 2,13 ± 0,15 g/cm

3;  
Pallas - 2,86 ± 0,32 g/ cm

3;  
Juno - 3,68 ± 0,62 g/ cm

3;  
Vesta - 3,58 ± 0,15 g/ cm

3. 

Asteroido atsitrenkimo tikimybė į 
Žemę 90° kampu yra beveik lygi 

nuliui. Asteroidų kampinis skersmuo 
gali būti nuo 2" iki 4" 

(arksekundžių).   

http://www.wtec.org/robotics/report/03-Space.pdf
https://www.space.com/28319-asteroid-magnetic-fields-earth-core.html
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
https://arxiv.org/pdf/1203.4336.pdf
https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2005/13may_2004mn4
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B-9.4 – Uždavinys Nr. 14 

  

 

 

 

 

 

 

Raketa Meteoritas  Temperatūra „Roscosmos“ Koordinatė  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Kaip vadinama informacinė eksperimentinė technologija, kurios pagalba 

nuotoliniu būdu galima atlikti savistovią medicininę apžiūrą ir duoti gydymo 

instrukcijas astronautams, dirbantiems atvirame kosmose greta „TKS“? 

a) SideView; 

b) SpaceView; 

c) AstroView; 

d) Guideview. 

 

 

 

 

 

 

Rusija 2030 metais planuoja turėti 
naujo dizaino galingų raketų seriją 

„Energia“, su kuriomis galima 
skraidinti kosmonautus į Mėnulį. 

2370 °C (4298 °F).  
Tokia aukščiausia temperatūra Žemėje buvo pasiekta meteoritui įsirėžus į uolienas. Tokia temperatūra beveik 

dvigubai viršija iš vulkanų besiveržiančios lavos temperatūrą. 
 

Meteoroidų sudegančių atmosferoje (ugnies kamuolių) stebėseną realiu laiku vykdo  
„NASA All Sky Fireball network“. 

Rusijos (buvusios SSSR)  
pirmieji kartai kosmose:  

1957  - raketa;  
1957 - palydovas;  

1959 - aparato nuleidimas 
Mėnulyje;   

1961 - kosmonautas;  
1962 - kosmonautė;  

1966 - sėkminga misija į Venerą;  
1971 - aparato nuleidimas Marse. 

Meteoritai yra 3 tipų:  
akmens; akmens-geležies; geležies. 

Rusijoje nukritusio „Čeliabinsko“ 
meteorito koordinatės 

54,955146°Š ir 60,326614°R. 

http://www.russianspaceweb.com/superheavy.html
https://fireballs.ndc.nasa.gov/
http://en.roscosmos.ru/
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/metcat/search/bgintro.dsml
https://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteorite
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B-9.5 – Uždavinys Nr. 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

Erdvėlaivis Žemė  Masė „NASA“ Trajektorija  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAV ervėlaiviuose buvo vykdoma daug ir įvairių mokslinių eksperimentų su vienaląsčiais 

dumbliais. Yra surasta dumblių, gaminančių daug baltymų. Jų dėka netgi galima pasigaminti 

duoną. Vienu jų yra grybas Fusarium. Jo baltymingų medžiagų deka galima turėti mėsos 

pakaitalą. 

Klausimas (A): 

Kurie dumbliai yra vadinami „kosminiais dumbliais“? 

a) Ciano bakterijos; 

b) Melsvabakterės; 

c) Rausvabakterės; 

d) Vienaląsčiai. 

 

 

 

 

JAV erdvėlaivių programoje 
„Space Shuttle“  buvo 6 kosminiai 
aparatai: „Atlantis“, „Endeavour“, 

„Discover“, „Challenger“, 
„Columbia“, „Enterprise“. 

Žemės masė yra 5,9736 x 10
24

 kg arba 5,9 sikstilijonai tonų. 
Kasmet Žemės masė padidėja 40000 tonų dėl į ją patenkančių kosminių dulkių ir dalelių. 

 

Faktų apie Žemę lentelė. 

JAV  
pirmieji kartai kosmose:  

1958  - raketa; 1958 - palydovas;  
1961 - astronautas;  

1962 - nufotografuota Venera;  
1964 - misija į Marsą;  

1969 - žmogus Mėnulyje;  
1971 - aparato nuleidimas Marse;  

1977 - erdvėlaivis; 1983 - astronautė;  
1997 - marsaeigis. 

 

Žemė yra trečioji  pagal atstumą 
nuo Saulės, ir didžiausia uolinga 

Saulės sistemos planeta. Žemė turi 
vieną gamtinį palydovą - Mėnulį. 

Žemės trajektoriją Saulės sistemoje 
3D formatu  pagal pasirinktą datą 

patogu stebėti tinklalapyje 
„TheSkyLive“. 

https://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html
https://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/documents/o51254593.pdf
https://www.livescience.com/19102-amazing-facts-earth.html
https://theskylive.com/3dsolarsystem?obj=&h=10&m=30&date=1918-02-16
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B-9.6 – Uždavinys Nr. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKS Mėnulis  Gravitacija ESA Orbita  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Zoogeografinei Holarktikos sričiai priklauso šios žinduolių rūšys:  

а) ančiasnapis, vilkas, švilpikas, stirna;  

b) bebras, bizonas, lūšis, saiga;  

c) lemingas, kupranugaris, šermuonėlis, katininis lemūras;  

d) štaras, briedis, jaguaras, kurmėnas. 

 

Kurie iš visų aukščiau paminėtų gyvūnų yra netiesiogiai susijęs su astronautų 

misijomis į TKS? 

 

 

 

 

 

 

Europos kosmoso agentūros „TKS“ 
stebėjimas (realiu laiku). 

Mėnulio paviršiuje gravitacijos pagreitis yra lygus 1,62 m/s
2, arba 6,048 karto mažesnis negu Žemės paviršiuje. 

 

Tikslią Mėnulio padėtį iš Žemėje nurodyto taško ir nurodytu laiku galima rasti interneto sąsajoje  
„HORIZONS Web-Interface“.   

 

Europos kosmoso agentūros  
pirmieji kartai kosmose:  

1968 - palydovas;  
1979 - raketa;  

1983 - astronautas;  
2014 - astronautė;  

2014 - misija į kometą;  
2016 - misija į Marsą;  

2018 – (planas) misija į Mėnulį. 

XXI amžiuje įvyks 228 Mėnulio 
užtemimai. 2001-2020 metų 
Mėnulio užtemimų lentelė. 

Mėnulio orbita apie Žemę yra 
elipsės formos,  

o ekscentricitetas - 0,0554. 

https://isstracker.spaceflight.esa.int/
http://www.smartconversion.com/otherInfo/gravity_of_planets_and_the_sun.aspx
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/lunar.html
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/moonorbit.html
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B-9.7 – Uždavinys Nr. 17 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Cubesat“ Marsas  Atmosfera „Roscosmos“ Greitis  Matematika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A):  

Kurios medžiagos vadinamos šiltnamio dujomis? 

a) Anglies dioksidas ir metanas; 

b) Azotas ir anglies dioksidas; 

c) Azotas ir deguonis; 

d) Deguonis ir anglies dioksidas. 

Kokių dujų daugiausiai yra Marso atmosferoje? 

 

 

 

 

 

 

 

2017.06.14 Rusija į „TKS“ 
nuskraidino du mažus palydovus 

„Tanyusha 1“ ir „Tanyusha 2“. Į 
kosmosą juos išleido Rusijos 
kosmonautai tuo metu dirbę 

atvirame kosmose.   

Marso atmosfera yra 100 kartų plonesnė už Žemės. Ją sudaro: 
anglies dvideginis - 95,32 %; azotas - 2,7 %; argonas - 1,6 %; 

deguonis - 0,13 %; anglies monoksidas - 0,08 %. 

Iš Marso Saulė matoma kaip dvigubai mažesnė žvaigždė negu iš Žemės.  
Šeši Marso dydžio rutuliai tilptų į Žemės dydžio rutulį. 

Rusijos (buv. SSSR)  
pirmieji kartai kosmose:  

1957  - raketa; 1957 - palydovas;  
1959 - aparato nuleidimas Mėnulyje;   

1961 - kosmonautas;  
1962 - kosmonautė;  

1966 - sėkminga misija į Venerą;  
1971 - aparato nuleidimas Marse. 

 

Marso tūris yra 163115609799 km
3, 

arba 6,64 karto mažesnis už Žemės. 
Marso paviršiaus plotas yra 

144371391 km2. Marso orbitos 
ekscentricitetas yra 0,0933941. 

Vidutinis Marso skrydžio apie Saulę 
greitis yra 86676 km/h. 

http://www.collectspace.com/news/news-081717a-russian-spacewalk-satellites-sputnik.html
https://mars.jpl.nasa.gov/all-about-mars/facts/
http://en.roscosmos.ru/
https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/by-the-numbers/
https://mars.nasa.gov/allaboutmars/facts/#detailedFacts
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B-9.8 – Uždavinys Nr. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palydovas Planeta  Dažnis „JAXA“ Laikas  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A):  

Kurios iš šių vandens savybių jam būdingos ne dėl vandenilinių vandens 

molekulių jungčių:  

a) atlieka temperatūros stabilizatoriaus vaidmenį tiek ląstelėse, tiek už jos 

ribų; 

b) molekulės yra susikibusios dėl kohezijos; 

c) yra universalus tirpiklis; 

d) ledas plūduriuoja vandens paviršiuje.  

 

 

 

 

 

2017 metais „JAXA“ iškeltas 
palydovas „TSUBAME“ yra pirmas 

pasaulyje labai žemoje orbitoje 
skrendantis palydovas. 

Veneros mokslinių tyrimų metu naudojami vienos krypties radijo ryšiai, kurių dažniai yra 8,4 GHz (X-band) ir 2,3 
GHz (S-band).   

Internete galima rasti įvairių fizikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Tokius uždavinius galima rasti rinkinyje 
„Kosmoso matematika – NASA“ („Space Math @ NASA“). 

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa;  
1970 - palydovas;  

1985 - astronautas;  
1994 – astronautė;  

1998 - misija į Marsą;  
2003 - misija į asteroidą;  

2007 - misija į Mėnulį. 

Veneros padėties apibūdinimui bet 
kuriuo paros momentu ir bet 
kuriame duotame Žemės taške 

nusakyti yra naudojami dangaus 
kūnų kalkuliatoriai. 

Venera yra uolinga planeta, antroji  
pagal atstumą nuo Saulės, antroji 

pagal dydį ir ryškiausia Saulės 
sistemos planeta. 

http://global.jaxa.jp/projects/sat/slats/
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010cosp...38.1383T
https://spacemath.gsfc.nasa.gov/Physics.html
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
http://xjubier.free.fr/en/site_pages/VenusTransitCalculator.html
https://www.space.com/44-venus-second-planet-from-the-sun-brightest-planet-in-solar-system.html
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B-9.9 – Uždavinys Nr. 19 

 

 

 

 

  

 

 

Planeteigis Saulė  Radiacija „CNSA“ Periodas  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Ši bekvapė medžiaga yra plačiai paplitusi Žemėje, natūraliai tai yra dujos 

Žemės atmosferoje. Marso ir Veneros atmosferose šios medžiagos yra beveik po 

lygiai, t.y. Marse - 96,0 %, o Veneroje - 96,5 %. Marso Pietų ašigalyje ši medžiaga 

visuomet yra sukietėjusi. Marso vasaros metu Šiaurės ašigalyje ši sukietėjusi 

medžiaga ištirpsta. Mokslininkai mano, kad Veneroje prieš daug milijonų 

milijonų metų tyvuliavo šios medžiagos vandenynai.   

a) Iš aprašymo nustatykite medžiagos pavadinimą?  

b) Kokius dar žinote tos medžiagos pavadinimus?  

 

Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje. 

 

 

 

2013 metais į kosmosą nuskraidintas 
pirmasis Kinijos planeteigis 

Mėnulyje veikė 31 mėnesį.  
2020 metais „CNSA“ planuoja 

skraidinti marsaeigį. 

Saulės radiacija (spinduliuotė) yra energija, kurią spinduliuoja Saulė.  
Ši energija dar vadinama Saulės konstanta ir lygi: 1365 – 1369 kW/m

2
. 

Saulė yra didelis dujų ir plazmos rutulys, kurį (pagal masės dalį) sudaro vandenilis - 71 %, helis - 27,1 %, deguonis - 
0,97 %, anglis - 0,40 %, silicis - 0,099 %, azotas - 0,096 %, magnis - 0,076 %, neonas - 0,058 %,  

siera - 0,040 %, geležis - 0,014 %.     

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas;  
2003 - taikonautas;  

2011 - misija (nesėkminga) į Marsą;  
2007 - misija į Mėnulį;  

2012 – taikonautė.  

Vidutinis Saulės tankis 
 yra 1,41 g/cm³,  

tankis centre -  160 g/cm³,  
paviršiuje – 10

-9
 g/cm³,  

chromosferoje - 10
-12

 g/cm³,  
o Saulės karūnos žemutinėje  

dalyje 10
-16

 g/cm³. 

Saulės sukimosi apie savo ašį periodas 
ties pusiauju yra ~25, o ties ašigaliais 

~35 Žemės dienos.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Martian_polar_ice_caps
https://www.space.com/33681-china-moon-rover-yutu-dead.html
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
http://solar-center.stanford.edu/vitalstats.html
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B-9.10 – Uždavinys Nr. 20 

 

 

 

 

  

 

 

Zondas Kometa  Banga „ISRO“ Kampas  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyzing biological data to produce meaningful information involves writing and running software 

programs that use algorithms from graph theory, artificial intelligence, soft computing, data mining, image 

processing, and computer simulation. The algorithms in turn depend on theoretical foundations such 

as discrete mathematics, control theory, system theory, information theory, and statistics. 

With the growing amount of data, it long ago became impractical to analyze DNA sequences manually.  

 

Klausimas (A):  

oday[when?], computer programs such as BLAST are used daily to search sequences from more than 260 

000 organisms, containing over 190 billion nucleotides.[18]  

Kas yra BLAST? 

a) Bioinformatikos teorija; 

b) Programinė įranga; 

c) Genas; 

d) Algoritmas. 

 

Vainu Bappu yra vienintelis 
Indijos astronomas, kurio vardu 

pavadinta ir kometa, ir asteroidas. 

Kometų ledo sudėties nustatymui naudojamos radijo bangos. Vandens susidarymo kometoje greičiui nustatyti 
naudojama 18 cm (1,67 GHz) ilgio radijo banga. 

„NASA“ rekomenduoja parsisiunčiamą interaktyvią programą „NASA's Eyes“, su kuria galima tyrinėti kometas 
laikotarpyje nuo 1950 iki 2050 metų. 

Indijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1967  - raketa;  
1975 - palydovas;  

1984 - kosmonautas;  
2003 – astronautė;  

2008 - misija į Mėnulį;  
2014 - misija į Marsą. 

COBS - Kometų stebėjimo 
duomenų bazė. Periodinių 

kometų, kurių apsisukimo aplink 
Saulę periodas yra mažesnis nei 
200 metų, pavadinime įrašoma 

raidė „P“. 

Kometų kampinis skersmuo 
apskaičiuojamas pagal mažų 

kampų formulę ir matuojamas 
arksekundėmis. Pvz., kometos 
„Hale-Bopp“ uodega danguje 

driekėsi 10° arba 36000". 

https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_computing
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_simulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_mathematics
https://en.wikipedia.org/wiki/Control_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/System_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_of_Style/Dates_and_numbers#Chronological_items
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_program
https://en.wikipedia.org/wiki/BLAST
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleotide
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioinformatics#cite_note-pmid18073190-18
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070516300767
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-the-solar-system.html
http://www.newsflicks.com/story/india-s-firsts-in-space
https://cobs.si/
https://cobs.si/
http://astro.physics.uiowa.edu/ITU/glossary/small-angle-formula/
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Kosmoso kalendorius (angl.)  http://www.spacecalendar.com       http://spaceflightnow.com/launch-schedule/ 

 
February 12 (2010)   
http://www.astronautix.com/f/february12.html 
ESA-NASA‘s module „Tranquility“ with six berthing locations launched and sent to ISS. 
 
February 14 (1980)  
http://www.astronautix.com/f/february14.html 
NASA‘s modular construction observatory „SMM“ (Solar Maximum Mission) launched.  
 
April 6 (1984)  
http://www.astronautix.com/a/april06.html 
First repair on-orbit of a satellite (STS-41-C). 
 
May 28 (2014)  
http://www.astronautix.com/m/may28.html 
German‘s astronaut for Mission „Blue Dot – Shaping the future“ lifte to ISS. 
 
July 19 (1963)  
http://www.astronautix.com/j/july19.html 

First rocketplane to reach space (X-15 Flight 90). 
 
September 9 (1959)  
http://www.astronautix.com/s/september09.html 

First US human spaceflight program „Project Mercury“ started. 
 
October 31 (2015)  
http://www.astronautix.com/o/october31.html 

China conducted high altitude air defence missile test „SC-19“. 
 
November 2 (2009) 
http://www.astronautix.com/n/november02.html 

Earth‘s water cycle and climate research satellite „SMOS“ operated by ESA launched.  
 
December 22 (2005)  
http://www.astronautix.com/d/december22.html 

First ground based observations of one of two new rings discovered around planet Uranus 
made. 
 
December 24 (1979)  
http://www.astronautix.com/d/december24.html 

First European rocket from „Ariane“ expandable launch systems family lifted. 
 

 

 

 

 

 

http://www.spacecalendar.com/
http://spaceflightnow.com/launch-schedule/
http://www.astronautix.com/f/february12.html
http://www.astronautix.com/f/february14.html
http://www.astronautix.com/a/april06.html
http://www.astronautix.com/m/may28.html
http://www.astronautix.com/j/july19.html
http://www.astronautix.com/s/september09.html
http://www.astronautix.com/o/october31.html
http://www.astronautix.com/n/november02.html
http://www.astronautix.com/d/december22.html
http://www.astronautix.com/d/december24.html
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Teleskopas Asteroidas  Magnetizmas „CNES“ Koordinatė  Astronomija 

S
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M

 Astronautas Meteoritas  Temperatūra „DLR“ Trajektorija  Geografija 

Robotas Žemė  Masė „CNES“ Orbita  Matematika 

Raketa Mėnulis  Gravitacija „ESA“ Atstumas  Fizika 

Erdvėlaivis Marsas  Dažnis „Roscosmos“ Laikas  Chemija 

TKS Planeta  Radiacija „JAXA“ Periodas  Informatika 

„Cubesat“ Saulė  Banga „CNSA“ Kampas  Astronomija 

Palydovas Kometa  Magnetizmas „NASA“ Koordinatė  Geografija 

Planeteigis Asteroidas  Temperatūra „ESA“ Trajektorija  Matematika 

Zondas Meteoritas  Masė „Roscosmos“ Orbita  Fizika 
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B-10.1 – Uždavinys Nr. 21 

 

 

 
 

 

 

 

 

Teleskopas Asteroidas  Magnetizmas „CNES“ Koordinatė  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Kaip vadinasi gyvūnas, pirmasis išgyvenęs atvirame kosmose (vakuume)? 

a) Varlė; 

b) Pelė; 

c) Vandens meškutė; 

d) Tarakonas.  

Kiek dienų toks gyvūnas išgyveno, kai jį veikė tiesioginė Saulės radiacija? 

a) 1; 

b) 2; 

c) 5; 

d) 10; 

e) >10. 

 

 

 

Nuo 2006 iki 2011 metų „CNES“ 
kosminiu teleskopu „COROT“ buvo 

surastos 625 egzoplanetos. 

Asteroidai šimtus milijonų metų galėjo turėti magnetinį lauką iki kol jų branduolyje sustingdavo skysta geležis arba 
nikelis.   

Žemės geografiniai duomenys iš kosmoso ir palyginimas su kitomis Saulės sistemos planetomis.   

Prancūzijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1964  - raketa; 1965 - palydovas;  
1982 - kosmonautas;  

1996 - astronautė.  
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 

vykdė kartu su „ESA“. 

Asteroidų žiede tarp Marso ir 
Jupiterio skrieja dešimtys tūkstančių 

asteroidų. Detalių mokslinių 
tyrinėjimų sąrašui priskiriami šie 

asteroidai: Bennu, Chariklo, Psyche, 
Ida, Itokawa, mathilde, Eros, Vesta, 

Oumuamua. 

Antro pagal dydį asteroidų žiede 
asteroido „Vesta“ geocentrinės 

koordinatės Saulės sistemoje realiu 
laiku.   

https://cnes.fr/en/web/CNES-en/9897-gp-corot-s-haul-of-25-exoplanets.php
https://www.space.com/28319-asteroid-magnetic-fields-earth-core.html
https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/
https://en.wikipedia.org/wiki/French_space_program
https://solarsystem.nasa.gov/small-bodies/asteroids/overview/?page=0&per_page=15&order=name+asc&search=&condition_1=101%3Aparent_id&condition_2=asteroid%3Abody_type%3Ailike
http://cosinekitty.com/solar_system.html
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B-10.2 – Uždavinys Nr. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronautas Meteoritas  Temperatūra „DLR“ Trajektorija  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Pas fiziškai treniruotą žmogų (pvz. astronautą) lyginant su netreniruotu: 

a) Širdies susitraukimų dažnis gali būti didesnis; 

b) Kraujagyslių mechaninis atsparumas didesnis; 

c) Kairiojo skilvelio ir diastolinis tūriai yra mažesni; 

d) Minutinis širdies tūris didesnis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 metais kosmose pabuvojo 
pirmasis Vokietijos kosmonautas  - 

Sigmund Jähn. 1995 metais pirmasis 
vokiečių astronautas Thomas Reiter 

išėjo į atvirą kosmosą. 
 

2370 °C (4298 °F). Tokia aukščiausia temperatūra Žemėje buvo pasiekta meteoritui įsirėžus į uolienas. Tokia 
temperatūra beveik dvigubai viršija iš vulkanų besiveržiančios lavos temperatūrą. 

Žemės geografiniai duomenys iš kosmoso ir palyginimas su kitomis Saulės sistemos planetomis.   

Vokietijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1942  - raketa; 1969 - palydovas;  
1978 - kosmonautas;  

2020 (planas) - astronautė.  
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 

vykdė kartu su „ESA“. 

Žinomų didelių meteoritų, 
nukritusių į Žemę pasiskirstymas 

pagal teritorijas. 

Meteoritų įskriejimo į atmosferą  
trajektorijai aprašyti naudojami šie 
parametrai: startinis greitis (km/s) 

ir aukštis (km), degimo aukštis 
(km), trukmė (s), polinkio kampas 

(°) ir trajektoris ilgis (km).   

http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10366/
https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/
https://journals.uair.arizona.edu/index.php/maps/article/download/15230/15218
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B-10.3 – Uždavinys Nr. 23 

 

 

 

 

 

 

 
 

Robotas Žemė  Masė „CNES“ Orbita  Matematika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Sakytume, kad robotų veikimo aplinkoje turi būti viskas preciziškai 

sudėliota, tiksliai surašytos programos ir veiksmų eiga. Tačiau būna situacijų, 

kai aiškumo dėlei reikia „robotizuoti“ astronautų veiksmus, elgesį, įgūdžius. 

Pvz. taip buvo pasielgta „Apollo 10“ misijos į Mėnulį metu: trijų vienoje 

kapsulėje skridusių astronautų maisto pakuotės buvo surūšiuotos pagal dienas 

ir sužymėti skirtingų spalvų juostelėmis: balta, mėlyna ir raudona. 

Surašykite kokios spalvos kuriam astronautui buvo skirtos: 

a) Misijos vadui (i - balta, ii - mėlyna ir iii - raudona); 

b) Komandinio modulio pilotui (i - balta, ii - mėlyna ir iii - raudona); 

c) Mėnulio modulio pilotui (i - balta, ii - mėlyna ir iii - raudona).  

 

 

 

2017 metais Prancūzijoje sukurtas 
piktžolių ravėjimo robotas „OZ“, 
kurio veikimui padeda „CNES“ 

kosmoso technologijos. 

 

Žemės masė yra 5,9736 x 10
24

 kg arba 5,9 sikstilijonai tonų. 
Kasmet Žemės masė padidėja 40000 tonų dėl į ją patenkančių kosminių dulkių ir dalelių. 

 

Internete galima rasti įvairių uždavinių, skirtų kosmoso tematikai.  
Pvz., „NASA“ sukūrė uždavinių rinkinį „Žemės matematika“ („Earth Math“). 

Prancūzijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1964  - raketa; 1965 - palydovas;  
1982 - kosmonautas;  

1996 - astronautė.  
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 

vykdė kartu su „ESA“. 

Europos kosmoso agentūros 
duomenų sistema „Earth Online“. 

Žemė per vieną orbitą apie Saulę 
nuskrieja 940 mln. km. Žemei 

skriejant orbita apie Saulę, atstumas 
iki jos nuolat kinta. Kiekvienais 

metais apie sausio 3 d. Žemė būna 
arčiausiai Saulės. 

https://www.naio-technologies.com/en/agricultural-equipment/weeding-robot-oz/
https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/Earth_Math_2015.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/French_space_program
https://earth.esa.int/web/guest/home
https://phys.org/news/2014-11-earth-orbit-sun.html
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B-10.4 – Uždavinys Nr. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raketa Mėnulis  Gravitacija „ESA“ Atstumas  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Tarkime, kad būsimose Mėnulio kosminėse stotyse (pvz. kaip dabar „TKS“ skraido 

aplink Žemę) bus vykdomi biologiniai eksperimentai, tame tarpe įvairių augalų 

auginimas. Stotyje gali būti įdiegta kvadratinės formos lysvė, kurios kraštinė yra 

k. Sodinukų auginimui naudojama apšvietimo lempa yra pakabinta h aukštyje 

virš lysvės centro. Koks yra maksimalus Emax ir minimalus Emin sodinukų 

apšviestumas, jeigu lempos šviesos stipris I ? 

 

 

 

 

 

 

„Ariane“ yra pagrindinė „ESA“ 
raketų-pakėlėjų serija. 

Mėnulio paviršiuje gravitacijos pagreitis yra lygus 1,62 m/s
2, arba 6,048 karto mažesnis nei Žemės paviršiuje. 

Internete galima rasti įvairių fizikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Tokius uždavinius galima rasti rinkinyje 
„Kosmoso matematika – NASA“ („Space Math @ NASA“). 

Europos kosmoso agentūros  
pirmieji kartai kosmose:  

1968 - palydovas;  
1979 - raketa;  

1983 - astronautas;  
2014 - astronautė;  

2014 - misija į kometą;  
2016 - misija į Marsą;  

2018 - planuojama misija į Mėnulį. 
 

Mėnulis neturi atmosferos, todėl čia 
nesklinda garsas, o dangus yra 

juodos spalvos. 

Tikslus Mėnulio atstumas  
(realiu laiku) iki „ESA“ Kourou 

kosmodromo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ariane_(rocket_family)
http://www.smartconversion.com/otherInfo/gravity_of_planets_and_the_sun.aspx
https://spacemath.gsfc.nasa.gov/Physics.html
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
https://space-facts.com/the-moon/
https://www.mooncalc.org/#/5.2394,-52.7684,19/2018.01.17/19:31/1/2
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B-10.5 – Uždavinys Nr. 25 

 

 

 

 

  

 

 

Erdvėlaivis Marsas  Dažnis „Roscosmos“ Laikas  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Marso atmosfera susideda beveik iš 100% CO2 (m = 7.3 x 10-26 kg), jos 

temperatūra yra apie 210 Kelvinų.  

Kokio aukščio H yra Marso atmosfera, jei g = 3.7 m/s2 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2016 metų Rusija kuria naują 
dalinai daugkartinio naudojimo 

kosminį aparatą „Federation“, su 
kuriuo galima būtų nuskraidinti 

žmones iki Mėnulio. 

Rekomenduojamas ryšio tarp Marse ir Žemėje esančių prietaisų dažnis yra 8400-8450 MHz. 

Marso plutą sudaro vulkaninės kilmės (bazaltiniai) akmenys. Marso dirvoje yra natrio, kalio, magnio ir chloridų. 

Rusijos (buv. SSSR)  
pirmieji kartai kosmose:  

1957  - raketa; 1957 - palydovas;  
1959 - aparato nuleidimas Mėnulyje;   

1961 - kosmonautas; 1962 - 
kosmonautė; 1966 - sėkminga misija į 

Venerą; 1971 - sėkmingas aparato 
nuleidimas Marse. 

 

Vidutinis Marso tankis yra  
3,934 g/cm³, artimas Žemės palydovo 

– Mėnulio - tankiui. 

Kas 26 mėnesius Marsas ir Žemė 
suartėja, o kas 15-17 metų suartėja iki 

mažiausio atstumo.  
2003 rugpjūčio 28 d. tarp planetų 

buvo mažiausias atstumas, tai įvyko 
po 60000 metų pertraukos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federation_(spacecraft)
http://emits.sso.esa.int/emits-doc/1-5200-RD4-rec22-1r1.pdf
http://en.roscosmos.ru/
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html
https://phys.org/news/2017-04-mars-earth.html


                                                                           

 

 

 
SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

42 
 

B-10.6 – Uždavinys Nr. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKS Planeta  Radiacija „JAXA“ Periodas  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 metais pirmą kartą kosmoso istorijoje, Tarptautinėje kosminėje stotyje 

mikrogravitacijos sąlygomis mokslinio eksperimento „Biomolecule Sequencer“ metu buvo 

skvenuota DNR molekulė.  

 

Klausimas (A): 

Universalus genetinis kodas yra: 

a) Programa; 

b) Programavimo kalba; 

c) Metakalba; 

d) prilygintinas vertyklei (doroklei) (angl.  translator) 

 

 

 

 

„JAXA“ eksperimentinis modulis 
„Kibo“ veikia „TKS“ nuo 2008 

metų. 

Veneros paviršiuje esantys uranas, toris ir kalis skleidžia panašaus lygio radiaciją kaip ir Žemėje. Palyginimui, 
Veneroje radiacijos lygis 40 kartų mažesnis nei Marse. 

„NASA“ rekomenduoja parsisiunčiamą interaktyvią programą „NASA's Eyes“, su kuria galima tyrinėti Saulės 
sistemos planetas laikotarpyje nuo 1950 iki 2050 metų. 

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa;  
1970 - palydovas;  

1985 - astronautas;  
1994 – astronautė;  

1998 - misija į Marsą;  
2003 - misija į asteroidą;  

2007 - misija į Mėnulį. 
 

Informacija apie Saulės sistemos 
planetas  pateikiama „Įdomių 
Kosmoso faktų“ nuorodoje. 

Veneros sukimosi apie savo ašį 
periodas yra 243,5 Žemės dienos, 
o sukimosi aplink Saulę - 224,65 

Žemės dienos. 
 

http://global.jaxa.jp/projects/iss_human/kibo/
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-the-solar-system.html
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
https://space-facts.com/
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B-10.7 – Uždavinys Nr. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cubesat“ Saulė  Banga „CNSA“ Kampas  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Saulės šviesos energija paverčiama chemine energija dėl vykstančių  

а) fotosintezės; b) chemosintezės; c) kvėpavimo; d) fermentacijos 

procesų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.01.19 iškeltas Kinijos paauglių 
sukonstruotas 2U palydovas „Zhou 

Enlai“. Palydovas skrieja Saulės 
sinchronine orbita. 

Saulės vibracijos matavimų metu nustatyta, kad jos paviršius skleidžia 37 skirtingų tipų garso bangas. Jos sklando 
Saulės viduje neišeidamos už jos paviršiaus. 

Saulė yra beveik ideali sfera, į kurią tilptų 1 mln. Žemės dydžio planetų. Ateityje Saulė „praris“ Žemę,  
o po kurio laiko sumažėjusi taptų Žemės dydžio. 

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa;  
1970 - palydovas;  

2003 - taikonautas;  
2011 - misija (nesėkminga) į Marsą;  

2007 - misija į Mėnulį;  
2012 – taikonautė.  

Saulė yra geltonoji nykštukinė 
žvaigždė, amžius ~ 4,5 mlrd. metų, 

atstumas iki Galaktikos centro 26000 
šviesmečių. 

Stebint Saulę iš Žemės, Saulės 
kampinis skersmuo yra apytikriai 0,5° 
ir beveik sutampa su Žemės kampiniu 

skersmeniu. 

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/zhou_enlai.htm
https://www.newscientist.com/article/dn8514-sound-of-stars-vibration-reveals-details-of-its-core/
https://space-facts.com/the-sun/
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/sun/overview/
https://www.timeanddate.com/astronomy/planets/distance
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B-10.8 – Uždavinys Nr. 28 

  

 
 

 

 

 

 

Palydovas Kometa  Magnetizmas „NASA“ Koordinatė  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelagra, kuri iki 20-o amžiaus vidurio buvo būdinga JAV pietinių valstijų gyventojams 

pagrinde besimaitinusių kukurūzų gaminiais, yra susergama dėl nikotino rūgšties trūkumo 

organizme. 

 

Klausimas (A): 

1. Ką reiškia susirgimas pelagra?  

a) pleiskanojanti oda; b) trūkinėjanti oda;  

c) juoduojanti oda; d) džiūvanti oda.  

2. Kokio vitamino stoka įtakoja pelagrą? a) A; b) B; c) C; d) PP; 

3. Kaip dar ši liga vadinama? a) Amerikos liga; b) kukurūzų liga; c) 3D; d) 

nikotino liga;    

 

 

 

Pirmoji du kartus aplankyta kometa 
yra „Tempel 1“. Tai buvo padaryta 

„NASA“ misijų „Deep Impact“ 
(2005.07.04)  ir „Stardust-NExT“ 

(2011.02.15) metu. 

Ištyrus „67P Čiuriumov-Gerasimenko“ kometą nustatyta, kad kometos neturi magnetinio lauko. 

Tikslią kometos „Wild 2“  padėtį iš Žemėje nurodyto taško ir nurodytu laiku galima rasti interneto sąsajoje  
„HORIZONS Web-Interface“.   

 

JAV  
pirmieji kartai kosmose:  

1958  - raketa; 1958 - palydovas;  
1961 - astronautas;  

1962 - nufotografuota Venera;  
1964 - misija į Marsą;  

1969 - žmogus Mėnulyje;  
1971 - sėkmingas aparato 

nuleidimas Marse;  
1977 - erdvėlaivis; 1983 - 

astronautė; 1997 - marsaeigis. 

 

Kometa „Wild 2“ yra pirmoji tyrinėta 
kometa, kurios dalelių pavyzdžių į 

Žemę pargabeno misijos „Stardust“ 
kapsulė. 

Kometos „9P/T1“ heliocentrinės 
koordinatės Saulės sistemoje realiu 

laiku.   
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tempel_1
https://www.sciencealert.com/rosetta-s-67p-comet-doesn-t-have-a-magnetic-field
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
https://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/documents/o51254593.pdf
https://solarsystem.nasa.gov/small-bodies/comets/81p-wild/in-depth/
http://cosinekitty.com/solar_system.html
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B-10.9 – Uždavinys Nr. 29 

 

 

 

 
 

 

 
 

Planeteigis Asteroidas  Temperatūra „ESA“ Trajektorija  Matematika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ESA“ norėdami įsitikinti, kad asteroidai gali kosmose „nešioti“ gyvybės elementus – 

oraganinių medžiagų junginius - „sukonstravo“ dirbtinį meteoritą „Stone 6“. Žemėje buvo 

surastos labai senos amžiumi fosilijos, uždarytos į akmeninę kapsulę, priklijuotos prie 

karščiui atsparaus skydo, apsaugančio į Žemę grįžtantį kosminį aparatą nuo labai aukštų 

temperatūrų, išorės. Nusileidus kosminiam aparatui ant Žemės, buvo nustatyta, kad dalis 

senųjų organinių junginių nesudegė. Taip buvo patvirtinta hipotezė, kad gyvybės 

sudedamuosius blokus į Žemę galėjo atskraidinti asteroidai (jų nesudegusios atmosferoje 

atplaišos ir nukritusios ant Žemės yra meteoritai). 

 

Klausimas (A): 

Kaip vadinasi hipotezė, kad gyvybė į Žemę galėjo būti asteroidų atskraidinta? 

a) Aspermija; 

b) Oligospermija; 

c) Spermija; 

d) Panspermija. 

2017 metais „ESA“ atrinko dvi 
galimas vietas marsaeigio „ExoMars“ 

nuleidimui 2020 metais ant Marso 
paviršiaus. 

Daugumos asteroidų vidutinė paviršiaus temperatūra yra minus 73 °C. 

Internete galima rasti įvairių matematikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Pvz., „NASA“ sukūrė uždavinių 
rinkinį „Kosmoso matematika – NASA“ („Space Math @ NASA“). 

Europos kosmoso agentūros  
pirmieji kartai kosmose:  

1968 - palydovas; 1979 - raketa;  
1983 - astronautas; 2014 - 

astronautė; 2014 - misija į kometą;  
2016 - misija į Marsą;  

2018 - planuojama misija į Mėnulį. 
 

4 masyviausių asteroidų skersmuo:       
Ceres - 944,79 ± 22,99 km;  
Pallas - 514,41 ± 19,12 km;  
Juno - 241,79 ± 10,58 km;  
Vesta - 519,33 ± 6,84 km  

(20 puslapis) 

Asteroido „52 Europa“ trajektorijos 
Saulės sistemoje 3D animacija 

pateikiama „Asterank“ duomenų 
bazėje. 

http://exploration.esa.int/mars/58958-final-two-exomars-landing-sites-chosen/
https://www.space.com/51-asteroids-formation-discovery-and-exploration.html
https://spacemath.gsfc.nasa.gov/space.html
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
https://arxiv.org/pdf/1203.4336.pdf
http://www.asterank.com/3d/
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B-10.10 – Uždavinys Nr. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondas Meteoritas  Masė „Roscosmos“ Orbita  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glukozė yra energijos šaltinis, kurį naudoja visi augalai ir gyvūnai. Maltozė yra sudėtingesnė 

cukraus atmaina ir ją sudaro dvi gliukozės molekulės.  

 

Klausimas (A): 

Kiek maltozėje yra a) vandenilio, b) deguonies, c) anglies atomų? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 1964 iki 1970 metų Rusijoje 
(buv. SSSR) buvo vykdoma 

programa „Zond“. Jos metu buvo 
leidžiami kosminiai aparatai į 

Venerą, Marsą ir Mėnulį. 

Iš viso per metus į Žemę nukrenta nuo 10
7 iki 10

9 kg meteoritų medžiagos, dažniausiai tai dulkės, vadinamos 
mikrometeoritais. Didžiausio Žemėje nukritusio meteorito masė yra 60000 kg. 

Internete galima rasti įvairių fizikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Tokius uždavinius galima rasti rinkinyje 
„Kosmoso matematika – NASA“ („Space Math @ NASA“). 

Rusijos (buv. SSSR)  
pirmieji kartai kosmose:  

1957  - raketa;  
1957 - palydovas;  

1959 - aparatas Mėnulyje;   
1961 - kosmonautas;  
1962 - kosmonautė;  

1966 - sėkminga misija į Venerą;  
1971 - sėkmingas aparato 

nuleidimas Marse. 

 

Meteoritas yra uolienos gabalas 
atskridęs iš kosmoso ir nukritęs ant 

Žemės paviršiaus. 
Meteoroidu vadinamas meteoritas 
iki tol kol pasiekia Žemės paviršių.   

Nukritusių meteoritų atskriejimo į 
Žemę orbitų sąrašas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zond_program
https://www.sciencealert.com/these-are-the-6-biggest-meteorites-to-ever-to-be-found-on-earth
https://spacemath.gsfc.nasa.gov/Physics.html
http://en.roscosmos.ru/
http://www.tulane.edu/~sanelson/Natural_Disasters/impacts.htm
http://www.meteoriteorbits.info/
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Kosmoso kalendorius (angl.)  http://www.spacecalendar.com       http://spaceflightnow.com/launch-schedule/ 

 
February 10 (2001)  
http://www.astronautix.com/f/february10.html 
NASA‘s first permanent operating orbital research laboratory „Destiny“ docked to ISS. 
 
April 2 (1998)  
http://www.astronautix.com/a/april02.html 
NASA‘s heliophysics and solar observatory „TRACE“ launched. 
 
April 4 (1983)  
http://www.astronautix.com/a/april04.html 
NASA‘s Space shuttle „Challenger“ lifted. It was the first spaceflight of pilot astronaut with 
Lithuanian and Polish roots Karol Joseph 'Bo' Bobko. During the Mission first ever US 
spacewalk was conducted. 
 
May 24 (2014)  
http://www.astronautix.com/m/may24.html 
Japan‘s second generation Land observing satellite „ALOS-2“ launched. 
 
May 26 (1983)  
http://www.astronautix.com/m/may26.html 
European X-ray Observatory Satellite „EXOSAT“ launched. 
 
July 15 (2004)  
http://www.astronautix.com/j/july15.html 

NASA‘s multi-national Earth‘s ozone layer research satellite „Aura“ launched.  
 
July 17 (1991)  
http://www.astronautix.com/j/july17.html 

First ESA‘s Earth observing satellite „ERS“ (Earth remote sensing satellite) programme 
started. 
 
September 7 (2013)  
http://www.astronautix.com/s/september07.html 

NASA‘s Lunar atmosphere and dust environment explorer Mission „LADEE“ started. 
 
October 29 (1998)  
http://www.astronautix.com/o/october29.html 

Oldest man, american astronaut John Glenn, lifted in space within the STS-95 mission. 
 
December 20 (2016)  
http://www.astronautix.com/d/december20.html 

JAXA‘s scientific satellite „Arase“ for studying Earth‘s Van Allen belts launched.  
 

 

 

 

 

http://www.spacecalendar.com/
http://spaceflightnow.com/launch-schedule/
http://www.astronautix.com/f/february10.html
http://www.astronautix.com/a/april02.html
http://www.astronautix.com/a/april04.html
http://www.astronautix.com/astros/bobko.htm
http://www.astronautix.com/m/may24.html
http://www.astronautix.com/m/may26.html
http://www.astronautix.com/j/july15.html
http://www.astronautix.com/j/july17.html
http://www.astronautix.com/s/september07.html
http://www.astronautix.com/o/october29.html
http://www.astronautix.com/d/december20.html
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11 klasė 
 

Teleskopas Žemė  Gravitacija „JAXA“ Atstumas  Chemija 

S
T
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M

 Astronautas Asteroidas  Atmosfera „CNSA“ Greitis  Informatika 

Robotas Meteoritas  Dažnis „ISRO“ Periodas  Astronomija 

Raketa Žemė  Radiacija „CNES“ Kampas  Geografija 

Erdvėlaivis Mėnulis  Banga „DLR“ Koordinatė  Matematika 

TKS Marsas  Magnetizmas „DLR“ Trajektorija  Fizika 

„Cubesat“ Planeta  Temperatūra „Roscosmos“ Orbita  Chemija 

Palydovas Saulė  Masė „JAXA“ Atstumas  Informatika 

Planeteigis Kometa  Gravitacija „CNSA“ Greitis  Astronomija 

Zondas Asteroidas  Atmosfera „ISRO“ Laikas  Geografija 
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B-11.1 – Uždavinys Nr. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teleskopas Žemė  Gravitacija „JAXA“ Atstumas  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Didžiausia deguonies dalis yra šiame junginyje: 

a) kalio sulfate; 

b) kalio sulfite; 

c) kalio fosfate; 

d) kalio karbonate. 

 

 

 

 

 

 

 

2006 metais „JAXA“ iškėlė pirmąjį 
Japonijos infraradonųjų spindulių 

kosminį teleskopą „Akari“. 

Žemės gravitacijos pagreičio reikšmė priklauso nuo geografinės vietos ir atstumo nuo paviršiaus. Standartinė 
reikšmė yra 9,80665 m/s

2. 

Žemės plutą (pagal masės dalį) sudaro deguonis - 46,6 %, silicis - 27,7 %, aliuminis - 8,1 %, geležis - 5 %, kalcis - 3,6 
%, natris - 2,8 %, kalis - 2,6 %, magnis - 2,1 %. Žemės mantiją sudaro silikatinės uolienos (daugiausiai yra magnio ir 

geležies), o branduolį sudaro geležis ir geležies-nikelio lydinys. 

Mobili programėlė „Žemė dabar“ 
pateikia naujausius duomenis apie 

Žemės ozono sluoksnį. 

Pirmojo Saulės sistemos palydovų 
kosminio teleskopo „HISAKI“ 

didžiausias atstumas iki Žemės 
paviršiaus siekia 1162,1 km. 

Atstumas (realiu laiku) iki nurodyto 
taško Žemėje. 

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas;  
1985 - astronautas; 1994 – 

astronautė; 1998 - misija į Marsą;  
2003 - misija į asteroidą; 2007 - 

misija į Mėnulį. 

http://global.jaxa.jp/projects/sat/astro_f/
https://www.calpoly.edu/~gthorncr/ME302/documents/AccuracyofGravity.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity
http://www.n2yo.com/satellites/?c=JPN&t=country
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
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B-11.2 – Uždavinys Nr. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronautas Asteroidas  Atmosfera „CNSA“ Greitis  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLAST nustato biologinių sekų panašumo sritis. Algoritmo pagalba palyginimos 

nukleotidų ir baltymų sekos su sekomis iš duomenų bazių ir apskaičiuojamas statistinis 

reikšmingumas. 

 

Klausimas (A): 

Kokių biologinių būtybių genomų rūšis nagrinėja algoritmas BLAST? 

a) Žmonių; 

b) Pelių; 

c) Žiurkių; 

d) Mikrobų; 

e) Roplių; 

f) Paukščių. 

 

 

2003 metais kosmose pabuvojo 
pirmasis Kinijos taikonautas  - 

Yang Liwei, o 2012 metais 
kosmose pabuvojo pirmoji 

taikonautė - Liu Yang. 

Didžiausi asteroidų žiedo asteroidai turi labai ploną atmosferą. Aplink didžiausio „Ceres“ asteroido paviršių 
driekiasi labai plonas vandens garų sluoksnis, ir tai gali būti vadinama paviršiaus ribos egzosfera (angl. surface 

boundary exosphere). 

 

Saulės sistemos kai kurių asteroidų padėčių skaičiuoklis (realiu laiku). 

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa;  
1970 - palydovas;  

2003 - taikonautas;  
2011 - misija (nesėkminga) į 

Marsą; 2007 - misija į Mėnulį;  
2012 – taikonautė. 

600000 asteroidų mokslinių ir 
ekonominių duomenų bazė. 

Vidutiniškai asteroidas  skrieja  
25 km/s greičiu.  

2017 metais buvo pastebėtas 
tarpžvaigždinis asteroidas, jo 
skriejimo greitis - 40 km/s. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_astronauts
https://www.nasa.gov/mission_pages/LADEE/news/lunar-atmosphere.html
http://cosinekitty.com/solar_system.html
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
http://www.asterank.com/
https://www.nasa.gov/planetarydefense/faq/interstellar
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B-11.3 – Uždavinys Nr. 33  

 

 

 

   

 

 

Robotas Meteoritas  Dažnis „ISRO“ Periodas  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinama, kad per metus į 1 mln. km2 Žemėn nukrenta nuo 36 iki 166 meteoritų didesnių 

nei 10 gramų. Perskaičiavus šiuos kiekius visam Žemės paviršiui, gauname, kad per metus 

Žemėn nukrenta nuo 18000 iki 84000 meteoritų didesnių nei 10 gramų. Nukritę meteoritai 

yra tyrinėjami, juose nustatoma ir organinių medžiagų pėdsakų. Pvz., Tagišo ežere surasto 

meteorito organinės kilmės gabalėliuose buvo nustatytos Žemėje nebūdingos vandenilio ir 

azoto izotopų sudėtys. 

 

Klausimas (A): 

Kaip vadinami organinės kilmės gabalėliai atskrieję iš kosmoso? 

a) Drobulė; 

b) Globulė; 

c) Organoidas; 

d) meteoroidas. 

 

 

2018 metais „ISRO“ planuoja antrą 
robotizuotą misiją. Misijos 
„Chandrayaan-2“ metu bus 
nuleidžiamas mėnuleigis. 

Mokslininkai vertina, kad 10 cm skersmens meteoroidai į Žemės atmosferą patenka ir joje sudega kas kelias 
minutes. 

Tarptautinė astronomų sąjunga skelbia informaciją apie meteroidus, koordinuoja „Meteorų duomenų centro“ veiklą. 

Indijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1967  - raketa;  
1975 - palydovas;  

1984 - kosmonautas;  
2003 – astronautė;  

2008 - misija į Mėnulį;  
2014 - misija į Marsą. 

Meteoritai yra 3 tipų:  
akmens; akmens-geležies; geležies. 

Mažų meteorų spiečius sudegantis 
Žemės atmosferoje vadinamas meteorų 
lietumi. Kai kurie meteorų lietūs vyksta 
kasmet tuo pačiu metu, todėl vadinami 

periodiniais. 

http://www.sciencemag.org/news/2018/01/india-plans-tricky-and-unprecedented-landing-near-moon-s-south-pole
http://www.geert.io/the-frequency-of-large-meteoroids.html
http://www.geert.io/the-frequency-of-large-meteoroids.html
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/
http://www.newsflicks.com/story/india-s-firsts-in-space
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/metcat/search/bgintro.dsml


                                                                           

 

 

 
SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

52 
 

B-11.4 – Uždavinys Nr. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raketa Žemė  Radiacija „CNES“ Kampas  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Internetinė stebėsenos paslauga „TEMIS“ matuoja SO2 kiekius Žemės 

atmosferoje (beveik realiu laiku), todėl, kad: 

a) iš veikiančių vulkanų kylančios dujos gali trukdyti lėktuvų skrydžiams; 

b) iš veikiančių vulkanų kylančios dujos gali trukdyti raketų startams; 

c) iš Didžiojo vandenyno garuojantis sūringas vanduo terčia atmosferą; 

d) Antarktidoje tirpstantis ledas didina SO2 kiekį troposferoje. 

 

 

 

 

 

 

 

„CNES“ ir „DLR“ kuria naują 
kosminių aparatų iškėlimo įrangą. 
Raketos pirmosios daugkartinio 

naudojimo pakopos „Callisto“ testas 
numatytas 2020 metais.   

1958 metais buvo atrastos dvi didžiulės radioaktyvios juostos gaubiančios Žemę. Pavadintos atradėjo Van Aleno 
vardu, juostos apsaugo Žemę nuo kosminės spinduliuotės. 

Apie 94 % Žemės paviršiaus dengia 7 didžiosios plokštės:  
Ramiojo vandenyno, Afrikos, Eurazijos, Australijos, Šiaurės Amerikos, Antarktidos ir Pietų Amerikos. 

Prancūzijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1964  - raketa;  
1965 - palydovas;  

1982 - kosmonautas;  
1996 - astronautė.  

Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 
vykdė kartu su „ESA“. 

Mobili programėlė „Žemė dabar“ 
pateikia duomenis apie vandens lygį 

Žemėje. 

Žemės kampinis skersmuo stebint 
iš Mėnulio yra tarp 1,80226° 

(didžiausias atstumas tarp objektų) 
ir  2,02452° (mažiausias atstumas 

tarp objektų). 

https://www.eucass.eu/doi/EUCASS2017-680.pdf
https://www.space.com/33948-van-allen-radiation-belts.html
http://astronomija.lt/sol-sys/earth
https://en.wikipedia.org/wiki/French_space_program
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity
https://astronomy.stackexchange.com/questions/7736/what-is-the-angular-diameter-of-earth-as-seen-from-the-moon
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B-11.5 – Uždavinys Nr. 35 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erdvėlaivis Mėnulis  Banga „DLR“ Koordinatė  Matematika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nustatyta, kad Mėnulyje yra labai plono sluoksnio atmosfera, turinti nedidelius kiekius 

helio, argono, neono, vandenilio atomų. „Apollo 12, 14 ir 15“ misijų metų instrumento „Cold 

Cathode Ion Gauge“ pagalba per vieną dieną Mėnulio atmosferoje buvo užregistruota 160000 

atomų/cm3. Tai buvo vandenilio, helio, neono ir argono atomai pasiskirstę lygiomis dalimis. 

 

Klausimas (A): 

Atominės vandenilio, helio, neono ir argono masės (M) atitinkamai yra 1.0, 

4.0, 20 ir 36. Jeigu 1 M = 1,6 x 10-24 g,  

a) Kiek gramų vandenilio atomų yra 1 cm3 Mėnulio atmosferos?  

c) Helio?  

c) Neono?  

d) Argono?  

e) Iš viso gramų atomų? 

 

„DLR“ ir „CNES“ kuria naują 
kosminių aparatų iškėlimo įrangą. 
Raketos pirmosios daugkartinio 

naudojimo pakopos „Callisto“ 
testas numatytas 2020 metais.   

Mėnulyje vyksta milijonus kartų silpnesni drebėjimai. Keletą metų drebėjimus Mėnulio paviršiuje registravę 
prietaisai užfiksavo 12000 įvairios galios seisminių bangų.   

Internete galima rasti įvairių uždavinių, skirtų kosmoso tematikai.  
Pvz., „NASA“ sukūrė uždavinių rinkinį „Mėnulio matematika“ („Lunar Math“). 

Vokietijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1942  - raketa;  
1969 - palydovas;  

1978 - kosmonautas;  
2020 (planas) - astronautė.  

Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 
vykdė kartu su „ESA“. 

Mėnulio tūris yra 21971669064 
km3, arba 50 kartų mažesnis už 

Žemės. Mėnulio paviršiaus plotas 
yra 37936694,79 km2. Mėnulio 

orbitos ekscentricitetas yra 0,0549. 

Mėnulio geocentrinės koordinatės 
realiu laiku.   

https://www.eucass.eu/doi/EUCASS2017-680.pdf
https://www.eucass.eu/doi/EUCASS2017-680.pdf
http://seismo.berkeley.edu/blog/2009/07/20/quakes-on-the-moon.html
https://www.nasa.gov/pdf/377727main_Lunar_Math.pdf
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html
http://cosinekitty.com/solar_system.html
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B-11.6 – Uždavinys Nr. 36 

 

 

 
 

 

 

 

 

TKS Marsas  Magnetizmas „DLR“ Trajektorija  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Tarkime, kad astronautas būdamas nesvarumo būsenoje (pvz. „TKS“) iš savo 

ašaros ir vandens lašelių mišinio „pasigamino“ nedidelį lęšį. Per iliuminatorių, 

šviečiant Saulei lęšio pagalba ekrane sukūrė ryškų jos atvaizdą, kurio skersmuo  

8 mm. Kam lygi tokio biologinio lęšio optinė galia? 

Pastaba: Saulė iš „TKS“ matoma 0,5o kampu.    

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie „TKS“ Vokietijos 
Aerokosmoso centro tinklalapyje. 

Marsas neturi vidinio magnetinio lauko, tačiau turi labai silpną magnetosferą. Nustatyta, kad atskiros Marso 
paviršinės plutos vietos turi stiprų magnetinį lauką. 

Marso centre yra 3000-4000 km skersmens branduolys, virš jo yra 1500-2300 km mantija, kurią dengia 50-100 
km storio pluta. 

Vokietijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1942  - raketa;  
1969 - palydovas;  

1978 - kosmonautas;  
2020 (planuojama) - astronautė. 
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 

vykdė kartu su „ESA“. 

Marsas turi atmosferą, jos tankis 
paviršiuje ~0.020 kg/m3,  

aukštis - 11,1 km, o masė lygi  
~2,5 x 1016 kg. 

Marso trajektorija Saulės 
sistemoje 3D formatu  pagal 

pasirinktą datą.  

http://www.dlr.de/iss/en/desktopdefault.aspx/tabid-1409/2069_read-3534/
http://www.space.dtu.dk/english/Research/Universe_and_Solar_System/magnetic_field
https://www.space.com/16895-what-is-mars-made-of.html
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html
https://theskylive.com/3dsolarsystem?obj=&h=10&m=30&date=1918-02-16
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B-11.7 – Uždavinys Nr. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cubesat“ Planeta  Temperatūra „Roscosmos“ Orbita  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Kurios iš šių dujų yra augalų hormonas?  

а) acetilenas;  

b) etilenas;  

c) propanas;  

d) anglies dioksidas. 

Siera įeina į aminorūgščių sudėtį:  

а) serinas; 

b) gistidinas; 

c) metioninas; 

d) triptofanas. 

 

 

 

 

2017.06.14 Rusija į „TKS“ nuskraidino 
du mažus palydovus „Tanyusha 1“ ir 
„Tanyusha 2“. Į kosmosą juos išleido 
Rusijos kosmonautai tuo metu dirbę 

atvirame kosmose.   

Venera yra karščiausia planeta Saulės sistemoje. Jos paviršiaus temperatūra siekia 467 °C. 

Veneros sudėtį nėra lengva apibūdinti dėl ekstremalių sąlygų (didelio slėgio, ir aukštų temperatūrų). Veneros plutą 
sudaro silicio uolienos, mantijos sudėtis yra nežinoma, o branduolys susideda iš kietos/skystos geležies arba nikelio. 

Rusijos (buv. SSSR)  
pirmieji kartai kosmose:  

1957  - raketa; 1957 - palydovas;  
1959 - aparato nuleidimas Mėnulyje;   

1961 - kosmonautas;  
1962 - kosmonautė;  

1966 - sėkminga misija į Venerą;  
1971 - aparato nuleidimas Marse. 

Venera yra uolinga planeta, antroji  
pagal atstumą nuo Saulės, antroji 

pagal dydį ir ryškiausia Saulės 
sistemos planeta. 

Veneros orbita aplink Saulę yra 
elipsės formos.  Veneros orbitos 

elipsės ilgoji ašis yra 108 mln. km,  
o ekscentricitetas - 0,00677672. 

http://www.collectspace.com/news/news-081717a-russian-spacewalk-satellites-sputnik.html
https://www.space.com/18526-venus-temperature.html
http://en.roscosmos.ru/
https://www.space.com/44-venus-second-planet-from-the-sun-brightest-planet-in-solar-system.html
https://theskylive.com/venus-tracker


                                                                           

 

 

 
SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

56 
 

B-11.8 – Uždavinys Nr. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palydovas Saulė  Masė „JAXA“ Atstumas  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Pastaruoju metu vis plačiau vykdoma palydovų miniatiūrizacija. Mažinant jų 

matmenis, mažinama ir eksperimentų vykdymo įranga, tame tarpe ir 

mikrogravitacijos, užtikrinančios augalų auginimą kosmose, įrenginiai – 

centrifūgos. 

„ESA“ inkubatorius „KUBIK“ skirtas sėkloms, ląstelėms ir mažiems 

gyvūnams. 

Privačios JAV kosmoso kompanijos „Nanorack“ centrifūgoje „BioRack“ 

galima vykdyti mikrogravitacijos eksperimentus. Japonijos kosmoso agentūra 

turi mini kosminę laboratoriją skirta pelių auginimui.  Suraskite kaip vadinasi 

„JAXA“ eksperimentinė ląstelių biologijos įranga. 

 

 

 

2017 metais „JAXA“ iškeltas 
palydovas „TSUBAME“ yra 

pirmas pasaulyje labai žemoje 
orbitoje skrendantis palydovas. 

Saulės masė yra 1988500 x 1024 kg, arba 2x1030 kg, arba 2 nonilijonai kilogramų. Saulė 332948 kartus sunkesnė už 
Žemę. Visatoje yra žvaigždžių (saulių), kurių masė šimtus kartų didesnė už Saulę. 

Saulės sistemos planetų padėčių realiu laiku skaičiuoklis. 

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa;  
1970 - palydovas;  

1985 - astronautas;  
1994 – astronautė;  

1998 - misija į Marsą;  
2003 - misija į asteroidą;  
2007 - misija į Mėnulį; 

Labai daug informacijos apie 
Saulės orus, sudėtį, judėjimą,  
galima rasti „Stanfordo  Saulės 

centro“ internetiniame puslapyje. 

Mažiausias atstumas tarp Žemės 
ir Saulės yra 146000000 km, 
didžiausias - 152000000 km. 

Žemės atstumas iki Saulės realiu 
laiku. 

http://global.jaxa.jp/projects/sat/slats/
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
http://cosinekitty.com/solar_system.html
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
http://solar-center.stanford.edu/about/
https://theskylive.com/sun-tracker
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B-11.9 – Uždavinys Nr. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeteigis Kometa  Gravitacija „CNSA“ Greitis  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kometų uodegos, susidedančios iš dujų ir dulkių, gali nusitęsti šimtus milijonų kilometrų 

nuo kometos branduolio. Dauguma kometų turi dvi uodegas: plazminę uodegą iš jonizuotų 

dujų, ir dulkių uodegą iš smulkių kietų dalelių. Kometų uodegos daugiau ar 

mažiau nukreiptos į priešingą nuo Saulės pusę, taigi tolstanti kometa juda uodega pirmyn. 

 

Klausimas (A): 

Kokios pagrindinės dujos yra randamos sušalusiose kometose? 

a) CO; 

b)  CO2; 

c) CH4; 

d) N; 

e) O2. 

 

 

 

2013 metais į kosmosą nuskraidintas 
pirmasis Kinijos planeteigis 

Mėnulyje veikė 31 mėnesį. 2020 
metais „CNSA“ planuoja skraidinti 

marsaeigį. 

Kometų gravitacijos pagreitis yra labai mažas dydis. Pvz., Halio kometoje iš krūtinės aukščio paleistas daiktas iki jos 
paviršiaus kristų 2 minutes. 

Kometos yra skirstomos į periodines ir ne periodines. 

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa;  
1970 - palydovas; 2003 - taikonautas;  
2011 - misija (nesėkminga) į Marsą; 

2007 - misija į Mėnulį;  
2012 – taikonautė.  

Koiperio žiede ir Oorto debesyje 
skrieja milijardai kometų. Mokslinių 
tyrinėjimų sąrašui priskiriamos šios 
kometos: 1P, 2P, 9P, 19P, 21P, 55P, 

67P, 81P, 103P ir 109P.    

Kometos kosmose skrieja nuo 10 
km/s iki 70 km/s greičiu. 

Greičiausiai skriejanti kometa yra 
„Lovejoy“, jos greitis yra 536 km/s. 

https://www.space.com/33681-china-moon-rover-yutu-dead.html
https://space-facts.com/comets/
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://solarsystem.nasa.gov/small-bodies/comets/overview/
https://theskylive.com/comets
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B-11.10 – Uždavinys Nr. 40 

 

 

 

  

 

 

 

Zondas Asteroidas  Atmosfera „ISRO“ Laikas  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Suraskite internete, ką reiškia internetinė paslauga TEMIS?  

a) Atmosferos emisijų stebėsena; 

b) Aerozolių pasiskirstymo stebėsena; 

c) Ozono skylių stebėsena; 

d) Troposferos emisijų stebėsena. 

Kokias dujas, susidarančias Žemės atmosferoje, registruoja TEMIS? 

a) NO2; 

b) CO; 

c) CH2O; 

d) CH4; 

e) CO2; 

f) SO2; 

g) BrO. 

Vainu Bappu yra vienintelis Indijos 
astronomas, kurio vardu pavadinta ir 

kometa, ir asteroidas. 

Kai kurie asteroidai gali turėti labai ploną atmosferą. Aplink jų paviršių besidriekianti labai išretinta, iš 
nesusiduriančių elementų sudaryta atmosfera vadinama paviršiaus ribos egzosfera (angl. surface boundary 

exosphere). 
 

Tikslią asteroidų padėtį iš Žemėje nurodyto taško ir nurodytu laiku galima rasti interneto sąsajoje  
„HORIZONS Web-Interface“.   

 

Indijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1967  - raketa;  
1975 - palydovas;  

1984 - kosmonautas;  
2003 – astronautė;  

2008 - misija į Mėnulį;  
2014 - misija į Marsą. 

Kasmet į Žemės atmosferą įlekia 
automobilio dydžio asteroido 

gabalai (meteoroidai), joje degdami 
pavirsta ugnies kamuoliais ir Žemės 

paviršiaus nepasiekia.   

Dažniausiai asteroidų okultacija 
(kai dangaus kūnas užstoja už jo 

esančią žvaigždę) trunka vos keletą 
sekundžių. 

https://www.nasa.gov/mission_pages/LADEE/news/lunar-atmosphere.html
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
http://www.newsflicks.com/story/india-s-firsts-in-space
https://space-facts.com/asteroids/
https://occultations.org/
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Kosmoso kalendorius (angl.)  http://www.spacecalendar.com       http://spaceflightnow.com/launch-schedule/ 

 
February 8 (2010)  
http://www.astronautix.com/f/february08.html 
ESA-built observatory module „Cupola“ launched and sent to ISS.  
 
March 29 (1974) 
http://www.astronautix.com/m/march29.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariner_10 

First ever flyby of Mercury – planet closest to the Sun.  
 
March 31 (1970)  
http://www.astronautix.com/m/march31.html 
NASA‘s satellite „Explorer 1“ re-enters Earth‘s atmosphere after 12 years in orbit. 
 
May 22 (2012)  
http://www.astronautix.com/m/may22.html 
First cargo capsule „Dragon“ launched and sent to ISS. 
 
July 13 (1934)  
http://www.astronautix.com/j/july13.html 

Birth of Russian engineer cosmonaut with Lithuanian roots Aleksei S. Yeliseyev (Kuraitis). 
Flew on „Soyuz 4/5“, „Soyuz 8“, „Soyuz 10“. 
 
September 3 (2003)  
http://www.astronautix.com/s/september03.html 

Swedish designed satellite „SMART-1“ orbited around the Moon and deliberately crashed into 
it‘s surface. 
 
September 5 (1977)  
http://www.astronautix.com/s/september05.html 

NASA‘s space probe „Voyager 1“ launched to study outer Solar system. 
 
October 25 (2006)  
http://www.astronautix.com/o/october25.html 

NASA‘s Solar exploration Mission „Stereo“ with two satellites „Stereo-A“ and „Stereo-B“ 
started. 
 
October 27 (2005)  
http://www.astronautix.com/o/october27.html 

German‘s sharp-edged flight experiment „SHEFEX“ with re-entry capabilities started. 
 
December 16 (2015)  
http://www.astronautix.com/d/december16.html 

Singapore‘s first commercial Earth observation satellite „TeLEOS-1“ launched. 
 
December 18 (2004)  
http://www.astronautix.com/d/december18.html 

French Earth‘s atmosphere research microsatellite „Parasol“ launched. 
 

 

http://www.spacecalendar.com/
http://spaceflightnow.com/launch-schedule/
http://www.astronautix.com/f/february08.html
http://www.astronautix.com/m/march29.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariner_10
http://www.astronautix.com/m/march31.html
http://www.astronautix.com/m/may22.html
http://www.astronautix.com/j/july13.html
http://www.astronautix.com/astros/bobko.htm
http://www.astronautix.com/s/september03.html
http://www.astronautix.com/s/september05.html
http://www.astronautix.com/s/september25.html
http://www.astronautix.com/o/october27.html
http://www.astronautix.com/d/december16.html
http://www.astronautix.com/d/december18.html
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12 klasė 
 

Teleskopas Meteoritas  Dažnis „NASA“ Kampas  Matematika 

S
T

E
M

 Astronautas Žemė  Radiacija „ESA“ Koordinatė  Fizika 

Robotas Asteroidas  Banga „Roscosmos“ Trajektorija  Chemija 

Raketa Meteoritas  Magnetizmas „JAXA“ Orbita  Informatika 

Erdvėlaivis Žemė  Temperatūra „CNSA“ Atstumas  Astronomija 

TKS Mėnulis  Masė „ISRO“ Greitis  Geografija 

„Cubesat“ Marsas  Gravitacija „CNES“ Laikas  Matematika 

Palydovas Planeta  Atmosfera „DLR“ Periodas  Fizika 

Planeteigis Saulė  Dažnis „NASA“ Koordinatė  Chemija 

Zondas Kometa  Radiacija „JAXA“ Trajektorija  Informatika 
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B-12.1 – Uždavinys Nr. 41 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teleskopas Meteoritas  Dažnis „NASA“ Kampas  Matematika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelėje gyvybingų ir negyvybingų objektų matmenys nurodyti nanometrais (nm). Taip 

pat nurodomas genų skaičius ir nukleotidų skaičius DNR (ar RNR) molekulėje. 

Pavadinimas Dydis 

(nm) 
Būsena Struktūra 

Nukleotidų skaičius 

(tūkst.) Genų skaičius 

Porcene Circovirus 17 Negyvybinga RNR 1,8 2 

Hepatitus-B 42 Negyvybinga RNR 3,0 4 

Rous sarcoma Virus 80 Negyvybinga RNR 3,5 3 

Lambda bacteriophage 100 Negyvybinga DNR 48 30 

T4 bacteriophage 150 Negyvybinga DNR 169 160 

Mycoplasma Gen. 250 Gyvybinga DNR 582 521 

Nanoarchaeum Equit. 400 Gyvybinga DNR 491 590 

Escherichia Coli 2000 Gyvybinga DNR 4000 3000 

 

Klausimas (A): 

Tarkim, yra surasta gyvybės forma turinti apie 1000 nukleotidų. Koks būtų 

tikėtinas tokios gyvybės formos klasifikavimas: gyvybinga ar negyvybinga? 

2021 metais „NASA“ iškels į kosmosą 
šiuolaikiškiausią kosminį teleskopą 

„James Webb space telescope“. 

Mokslininkai vertina, kad 10 cm skersmens meteoroidai į Žemės atmosferą patenka ir  
joje sudega kas kelias minutes. 

Internete galima rasti įvairių matematikos uždavinių, skirtų kosmoso tematikai. Pvz., „NASA“ sukūrė uždavinių 
rinkinį „Kosmoso matematika – NASA“ („Space Math @ NASA“). 

JAV  
pirmieji kartai kosmose:  

1958  - raketa; 1958 - palydovas;  
1961 - astronautas; 1962 - 

nufotografuota Venera; 1964 - misija 
į Marsą; 1969 - žmogus Mėnulyje; 

1971 - sėkmingas aparato nuleidimas 
Marse; 1977 - erdvėlaivis; 1983 - 

astronautė; 1997 - marsaeigis. 
 

Meteoritai yra 3 tipų:  
akmens; akmens-geležies; geležies. 

Sprogusių stratosferoje meteorų (žemiau 
50 km) garsą galima išgirsti, jei jis 

stebėtojo atžvilgiu į Žemės atmosferą 
įskrido 45° ar panašiu kampu. 

https://www.jwst.nasa.gov/
http://www.geert.io/the-frequency-of-large-meteoroids.html
https://spacemath.gsfc.nasa.gov/space.html
https://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/documents/o51254593.pdf
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/metcat/search/bgintro.dsml
http://adsabs.harvard.edu/full/1993JBAA..103..123H
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B-12.2 – Uždavinys Nr. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronautas Žemė  Radiacija „ESA“ Koordinatė  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Kompanija „Astrium“ yra Nr. 1 kosmoso kompanija Europoje ir Nr. 3 pasaulyje. 

Vienas iš įdomiausių kosmoso „gaminių“ yra mokslinės „ESA“ laboratorinis 

modulis „Columbus“, kuris yra prijungtas prie „TKS“. Tame modulyje vykdomi 

ir biologiniai eksperimentai, pasitelkiant mikrogravitacijos įrenginius. Viename 

jų įrenginių „BIOLAB“ buvo atliekamas eksperimentas „CELLRAD“, kurio metu 

buvo nustatomas radiacijos poveikis ląstelėms. Suraskite, su kokia žmogaus 

organo embrionine ląstele vykdomas šis eksperimentas? Užrašykite tos ląstelės 

šifruotą pavadinimą. 

a) inkstų; 

b) plaučių; 

c) kepenų; 

d) širdies. 

Iki 2017.12.31 Kosmose yra 
pabuvoję 45 „ESA“ europiečiai 

astronautai-kosmonautai. 

1958 metais buvo atrastos dvi didžiulės radioaktyvios juostos gaubiančios Žemę. Pavadintos atradėjo Van Aleno 
vardu, juostos apsaugo Žemę nuo kosminės spinduliuotės. 

Žemės gyventojų ir jų sukurtų technologijų informavimui apie iš kosmoso kylančias grėsmes informuoja  
Kosmoso orų prognozės centras (JAV). 

Europos kosmoso agentūros  
pirmieji kartai kosmose:  

1968 - palydovas;  
1979 - raketa;  

1983 - astronautas;  
2014 - astronautė;  

2014 - misija į kometą;  
2016 - misija į Marsą;  

2018 - planuojama misija į Mėnulį. 
 

Europos kosmoso agentūros 
duomenų sistema „Earth Online“ 

Žemės heliocentrinės 
koordinatės Saulės sistemoje 

realiu laiku.      

http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/European_astronauts_in_space
https://www.space.com/33948-van-allen-radiation-belts.html
https://www.swpc.noaa.gov/
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Highlights/The_first_50_years
https://earth.esa.int/web/guest/home
http://cosinekitty.com/solar_system.html
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B-12.3 – Uždavinys Nr. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotas Asteroidas  Banga „Roscosmos“ Trajektorija  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribosoma, molekulinė mašina verčianti mūsų genetinį kodą kurti kūno baltymus, yra 

mechanikos stebuklas. Šiais laikais, chemikai sukūrė nanomašiną (cheminių-biologinių 

procesų robotą), kuris sėkmingai atlieka ribosomos funkcijas.  

 

Klausimas (A): 

Tetrapeptidų skaičius, kurį galima suformuoti panaudojant 20 amino rūgščių: 

а) 10000;  

b) mažiau kaip 10000;  

c) 20000;  

d) daugiau kaip 20000. 

 

 

 

 

 

Kosmoso robotams („robonautams“) 
keliami 4 pagrindiniai reikalavimai: 
mobilumas, manipuliavimo laisvė, 

valdymo laiko uždelsimas ir veikimas 
ekstremalioje aplinkoje. 

Asteroidui atskriejus iki Žemės atmosferos, oras joje yra suspaudžiamas taip, kad susidaro sprogimo banga. Bangos 
galia priklauso nuo asteroido skersmens, masės, skriejimo greičio ir atskridimo į Žemę kampo. 

Įprastai asteroidus sudaro uolienos ir metalai. Didžiausia dalį sudaro geležis, mažiau nikelio, kartais būna kobalto. 

Rusijos (buv. SSSR)  
pirmieji kartai kosmose:  

1957  - raketa; 1957 - palydovas;  
1959 - aparatas Mėnulyje;   

1961 - kosmonautas;  
1962 - kosmonautė;  

1966 - sėkminga misija į Venerą;  
1971 - aparato nuleidimas Marse. 

 

4 didžiausių asteroidų tankis:         
Ceres - 2,13 ± 0,15 g/cm3;  

Pallas - 2,86 ± 0,32 g/cm3;  
Juno - 3,68 ± 0,62 g/cm3;  
Vesta - 3,58 ± 0,15 g/cm3   

(20 puslapis) 

Pirmąjam dangaus kūnui (asteroidui 
ar kometai) atskriejusiam iš už Saulės 
sistemos ribų Tarptautinė astronomų 
sąjunga suteikė pavadinimą „1I/2017 

U1“. Trajektorijos animacija. 

http://www.wtec.org/robotics/report/03-Space.pdf
http://www.purdue.edu/impactearth/
http://en.roscosmos.ru/
https://arxiv.org/pdf/1203.4336.pdf
https://www.jpl.nasa.gov/images/comet/20171026/comet20171025-16.gif
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B-12.4 – Uždavinys Nr. 44 

  

 
 

 

 

 

 

Raketa Meteoritas  Magnetizmas „JAXA“ Orbita  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Kurie iš pateiktų palyginimų kalbant apie šviesinį ir elektroninį mikroskopus 

yra neteisingi? 

 Šviesinis Elektroninis 

a 
Kad objektas būtų matomas, 
naudojama šviesa 

Kad objektas būtų matomas, 
naudojami elektronai 

b 
Spinduliai sukoncentruojami stiklo 
lęšiais 

Sukoncentravimui naudojami 
magnetiniai lęšiai 

c 
Tiriamas pavyzdys turi būti negyvas 
ir nudažytas 

Tiriamas pavyzdys gali būti gyvas ir 
nenudažytas 

d Didinimas nėra labai didelis Kur kas didesnis didinimas 
 

 

 

 

 

 

 

2018.02.03 „JAXA“ su garsine 
raketa „SS-520-5“ pirmą kartą 

sėkmingai į kosmosą iškėlė 
„Cubesat“ palydovą. 

Visų meteoritų (išskyrus Mėnulio ir Marso meteoritus) sudėtyje yra geležies. Todėl jie turi magnetinių savybių. 
Indijoje esančio Lonaro kraterio, kurį išmušė didžiulis meteoritas, teritorijoje yra fiksuojama magnetinė anomalija. 

 

Meteoroidų sudegančių Žemės atmosferoje (ugnies kamuolių) stebėseną vykdo „NASA All Sky Fireball network“. 

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa;  
1970 - palydovas;  

1985 - astronautas;  
1994 – astronautė;  

1998 - misija į Marsą;  
2003 - misija į asteroidą;  

2007 - misija į Mėnulį. 

Meteoritų enciklopedija. 

Nukritusių į Žemę meteoritų 
atskriejimo orbitos. 

 

https://spaceflight101.com/events/ss-520-4-re-flight-tricom-1r/
https://fireballs.ndc.nasa.gov/
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/
http://www.meteoriteorbits.info/
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B-12.5 – Uždavinys Nr. 45 

 
 

 

 

 

 

 

 

Erdvėlaivis Žemė  Temperatūra „CNSA“ Atstumas  Astronomija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieš 635-750 milijonų metų Žemė buvo užšalusi į sniego gniūžtę – ledynai pasiekė 

pusiaują ir visa gyvybė buvo įkaltinta polediniuose vandenynuose. Nors šis laikotarpis 

sunaikino daugybę gyvybės rūšių, jis taip pat davė pradžią sudėtingų gyvybės formų 

atsiradimui, sekusiam beveik iškart po atšilimo. Ar gali panašūs periodai egzistuoti 

egzoplanetose? 

 

Klausimas (A): 

Su kokio gyvūno pavadinimu nėra pavadinta egzoplaneta (surastų iki 2000 

metų sąraše)? 

a) Vėžio; 

b) Didžioji meška; 

c) Gulbės; 

d) Žuvies; 

e) Gyvatės. 

 

Kinijos aerokosmoso mokslo ir 
technologijų korporacija planuoja 

2040 metais pasigaminti 
branduoliniu kuru varomą 

daugkartinio naudojimo erdvėlaivį. 

Žemiausia Žemės paviršiuje fiksuota temperatūra yra  minus 89,2 °C,  
o aukščiausia yra plius 56,7 °C. 

Faktų apie Žemę lentelė. 

Kinijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa;  
1970 - palydovas;  

2003 - taikonautas;  
2011 - misija (nesėkminga) į Marsą; 

2007 - misija į Mėnulį;  
2012 – taikonautė.   

Žemė yra trečioji  pagal atstumą nuo 
Saulės planeta, ir didžiausia uolinga 

Saulės sistemos planeta. Žemė turi 
vieną gamtinį palydovą - Mėnulį. 

Kinijos geostacionaraus palydovo 
„CHINASAT-1A“ didžiausias 

atstumas iki Žemės paviršiaus siekia 
35812,6 km. Kinijos palydovų 

atstumai iki Žemės realiu laiku.   

https://gbtimes.com/china-sets-out-long-term-space-transportation-roadmap-including-a-nuclear-space-shuttle
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://www.livescience.com/19102-amazing-facts-earth.html
http://www.n2yo.com/satellites/?c=PRC&t=country
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B-12.6 – Uždavinys Nr. 46 

 

 

 

 

  

 

 

TKS Mėnulis  Masė „ISRO“ Greitis  Geografija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mėnulio paviršius yra išraižytas skirtingo reljefo, lygumų, kraterių. Kaip ir Žemėje, beveik visi 

Mėnulio geografijos objektai turi pavadinimus. 
 

Klausimas (A): 

Su kokiu pavadinimu nėra žemės Mėnulyje? 

a) Sveikatos; 

b) Nevaisingumo; 

c) Gyvumo; 

d) Žvalumo; 

e) Lietaus; 

f) Vaisingumo.  

 

 

 

 

Indija planuoja tapti kosmine 
valstybe galinčia pasigaminti ir 

išlaikyti nuosavą kosminę stotį 
skriejančią aplink Žemę. 

Mėnulio masė yra 7,3458x1022 kg, arba tai sudaro 0,0123 Žemės masės. 

Tikslią Mėnulio padėtį iš Žemėje nurodyto taško ir nurodytu laiku galima rasti interneto sąsajoje  
„HORIZONS Web-Interface“.   

Indijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1967  - raketa;  
1975 - palydovas;  

1984 - kosmonautas;  
2003 – astronautė;  

2008 - misija į Mėnulį;  
2014 - misija į Marsą. 

XXI amžiuje įvyks 228 Mėnulio 
užtemimai. 2001-2020 metų 
Mėnulio užtemimų lentelė.  

Mėnulis skrieja apie Žemę  
3680,5 km per valandą greičiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=pS_MJm67TS8
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
http://www.newsflicks.com/story/india-s-firsts-in-space
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/lunar.html
https://solarsystem.nasa.gov/moons/earths-moon/by-the-numbers/
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B-12.7 – Uždavinys Nr. 47 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Cubesat“ Marsas  Gravitacija „CNES“ Laikas  Matematika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Prancūzijos kosmoso specialistai 40 cm x 17 cm x 15 cm matmenų įrenginyje 

„Photobox” vykdė įdomų biologinį eksperimentą, kurį visą nufilmavo. Kas buvo 

filmuojama šiame eksperimente? 

a) pelės embriono vystymasis; 

b) augalo sėklos šaknų vystymasis; 

c) mielių pumpuravimasis; 

d) bakterijų dauginimasis. 

 

 

 

 

 

 

 

2017.05.18 ir 19 iš „TKS“ į kosmosą 
išleisti dviejų Prancūzijos mokyklų 

palydovai „X-Cubesat“ ir 
„Spacecube“. 

Marso paviršiuje gravitacijos pagreitis yra lygus 3,71 m/s
2, arba 2,64 karto mažesnis negu Žemės paviršiuje. 

 

Iš Marso Saulė matoma kaip dvigubai mažesnė žvaigždė negu iš Žemės. Šeši Marso dydžio rutuliai tilptų į Žemės 
dydžio rutulį. 

Prancūzijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1964  - raketa; 1965 - palydovas;  
1982 - kosmonautas;  

1996 - astronautė.  
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 

vykdė kartu su „ESA“. 

Marso tūris yra 163115609799 km3, 
arba 6,64 karto mažesnis už Žemės. 

Marso paviršiaus plotas yra 
144371391 km2. Mėnulio orbitos 
ekscentricitetas yra 0,0933941. 

Kas 26 mėnesius Marsas ir Žemė 
suartėja, o kas 15-17 metų suartėja iki 
mažiausio atstumo. 2003 rugpjūčio 
28 d. tarp planetų buvo mažiausias 
atstumas, tai pasikartojo po 60000 

metų. 

https://cnes.fr/en/x-cubesat-and-spacecube-successfully-launched-iss
http://www.smartconversion.com/otherInfo/gravity_of_planets_and_the_sun.aspx
https://mars.jpl.nasa.gov/all-about-mars/facts/
https://en.wikipedia.org/wiki/French_space_program
https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/by-the-numbers/
https://phys.org/news/2017-04-mars-earth.html
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B-12.8 – Uždavinys Nr. 48 

 

 

 

 

  

 

 

Palydovas Planeta  Atmosfera „DLR“ Periodas  Fizika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A): 

Kubo formos kieta medžiaga apvilktas 1 dm3 tūrio palydovas yra pripildytas 

Žemės atmosferos oro. Normaliose sąlygose, gyvybei Žemėje tinkamo oro slėgis 

yra p0 = 𝟏𝟎𝟓 Pa ir temperatūra T0 = 273 K. Kosminės misijos metu zondo 

sienelėje atidaroma skylutė, per kurią pastoviu greičiu kiekvieną sekundę į išorę 

pradeda patekti po 𝟏𝟎𝟖 molekulių. Per kiek laiko zondas ištuštės? 

Pastaba: Avogadro skaičius NA = 6,02×1023 l/mol, universalioji dujų konstanta R = 8,31 

J/(mol K). Atvirame kosmose slėgio nėra. 

 

 

 

 

 

„DLR“ Žemės stebėjimų centre 
kaupiami Žemę tyrinėjančių 

palydovų (pvz. „TerraSAR-X“, 
„TanDEM-X“) duomenys. 

Veneros atmosfera susideda iš anglies dvideginio - 96 % ir azoto - 3,5 % . Mažiau nei 1 % sudaro anglies 
monoksidas, argonas, sieros dvideginis ir vandens garai. 

Šviesa sklindanti atmosferoje per vandens lašus, dulkes ir ledo kristalus sukuria vaizdingus optinius reiškinius - 
vaivorykštes, halus, aureoles ir pan.   

Vokietijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1942  - raketa;  
1969 - palydovas;  

1978 - kosmonautas;  
2020 (planuojama) - astronautė. 
Misijas į Mėnulį, Marsą ir kometą 

vykdė kartu su „ESA“. 

Venera yra uolinga planeta, antroji  
pagal atstumą nuo Saulės, antroji 

pagal dydį ir ryškiausia Saulės 
sistemos planeta. 

Veneros sukimo apie savo ašį 
periodas yra 243,5 Žemės dienos,  

o sukimosi apie Saulę - 224,65 
Žemės dienos. 

http://www.dlr.de/eoc/en/desktopdefault.aspx/tabid-5356/
https://www.space.com/18527-venus-atmosphere.html
http://www.atoptics.co.uk/
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
https://www.space.com/44-venus-second-planet-from-the-sun-brightest-planet-in-solar-system.html
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B-12.9 – Uždavinys Nr. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeteigis Saulė  Dažnis „NASA“ Koordinatė  Chemija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimas (A):  

Biologinių eksperimentų lygmenyje kartu dirbo ir dabar bendradarbiauja daug 

kosmoso valstybių. Rusijos pilnai autonominis, programuojamas biologinis 

eksperimentas „Biobox“ buvo vykomas 6 kosminėse misijose: Bion, Foton ir 

JAV erdvėlaiviuose.  Kai kurie eksperimentai su žinduolių ląstelėmis buvo 

vykdomi sinchroniškai kuomet vienas įrenginys nesvarumo būsenoje dirbo 

kosmose, kitas – sinchroniškai vykdė tą patį eksperimentą Žemėje. Parašykite, 

koks buvo tokio eksperimento tikslas? 

a) nustatyti, ar nesvarumo sąlygomis didėja žinduolio ląstelės masė; 

b) nustatyti, ar nesvarumo sąlygomis mažėja žinduolio ląstelės masė; 

c) nustatyti, ar nesvarumo sąlygomis žinduolio ląstelė pradeda irti; 

d) nustatyti, ar nesvarumo sąlygomis žinduolio ląstelė pradeda tirpti; 

 

 

JAV yra vienintelė kosmoso valstybė, 
kurios marsaeigiai sėkmingai 

važinėjo (ir važinėja) Marso 
paviršiumi: „Sojourner“ (1997), 

„Spirit“ (2004-2010), „Opportunity“ 
(2004 iki šiol)  ir „Curiosity“  

(2012 iki šiol). 

Saulės karūnos vibraciją galima pakeisti į garso vibraciją. Gautą dažnį galima pagreitinti iki girdimo žmogaus ausiai 
dažnio ir paklausyti Saulės garsus. 

Saulė yra didelis dujų ir plazmos rutulys. kurį (pagal masės dalį) sudaro vandenilis - 71 %, helis - 27,1 %, deguonis - 
0,97 %, anglis - 0,40 %, silicis - 0,099 %, azotas - 0,096 %, magnis - 0,076 %, neonas - 0,058 %, siera - 0,040 %, 

geležis - 0,014 %.     

Vidutinis Saulės tankis yra 1,41 
g/cm³, tankis centre -  160 g/cm³, 

paviršiuje - 10-9 g/cm³, chromosferoje 
- 10-12 g/cm³, Saulės karūnos 

žemutinėje dalyje - 10-16 g/cm³. 

2018 liepos 19 d. „Parker Solar Probe“ 
(paskutinę starto lango į Saulę dieną) 

Saulės geocentrinės koordinatės.  

JAV  
pirmieji kartai kosmose:  

1958  - raketa; 1958 - palydovas;  
1961 - astronautas; 1962 - 

nufotografuota Venera; 1964 - misija 
į Marsą; 1969 - žmogus Mėnulyje;  

1971 - sėkmingas aparato nuleidimas 
Marse; 1977 - erdvėlaivis; 1983 - 

astronautė; 1997 - marsaeigis. 
 

https://mars.nasa.gov/mer/home/
https://solarscience.msfc.nasa.gov/Helioseismology.shtml
http://solar-center.stanford.edu/vitalstats.html
http://cosinekitty.com/solar_system.html
https://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/documents/o51254593.pdf
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B-12.10 – Uždavinys Nr. 50 

 

 

 

 

  

 

 

Zondas Kometa  Radiacija „JAXA“ Trajektorija  Informatika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vėžinis susirgimas yra įvairialypė liga, sukelianti skirtingus genetinių pokyčių derinius,  

pasireiškiančius žmonių vystymęsi. Virtualus žurnalas „Genome Biology“ skelbia mokslinius 

tyrimus visose biologijos biomedicinos srityse. 

 

Klausimas (A): 

Kas yra CoMEt?  

a) mažos masės ir mažo tankio Saulės sistemos kosminis kūnas; 

b) statistinis metodas, tiriantis vėžinių susirgimų įtaką genetiniams 

pokyčiams; 

c) klinikinių bandymų iniciatyva; 

d) peptidų ir proteinų nustatymo metodas.  

 

 

 

 

„IKAROS“ yra pirmasis pasaulyje 
zondas skrydžiui tarp planetų 

naudojęs Saulės vėjo bures. 

Daugumoje kometų galima nustatyti didelė galios rentgeno spinduliuotę. Nustatyta, kad jos atsiradimą lemia 
radioaktyvūs jonai, kuriuos atskraidina Saulės vėjas. 

Saulės sistemos kai kurių kometų padėčių realiu laiku skaičiuoklis. 

Japonijos  
pirmieji kartai kosmose:  

1970  - raketa; 1970 - palydovas;  
1985 - astronautas;  
1994 – astronautė;  

1998 - misija į Marsą;  
2003 - misija į asteroidą;  

2007 - misija į Mėnulį; 

Koiperio žiede ir Oorto debesyje 
skrieja milijardai kometų. 

Mokslinių tyrinėjimų sąrašui 
priskiriamos šios kometos: 1P, 2P, 

9P, 19P, 21P, 55P, 67P, 81P, 103P ir 
109P.    

„NASA“ Ames mokslinių tyrimų 
centras suprojektavo Saulės 

sistemos kosminių kūnų skriejimo 
trajektorijų naršyklę. 

http://global.jaxa.jp/projects/sat/ikaros/topics.html#topics4743
https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2000/ast23aug_1m
http://cosinekitty.com/solar_system.html
http://global.jaxa.jp/projects/past_project/sat.html
https://solarsystem.nasa.gov/small-bodies/comets/overview/
https://trajbrowser.arc.nasa.gov/traj_browser.php
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Kosmoso kalendorius (angl.)  http://www.spacecalendar.com       http://spaceflightnow.com/launch-schedule/ 

 
February 4 (1983)  
http://www.astronautix.com/f/february04.html 
Second generation japanese communication satellites „SAKURA 2A and 2B“ launched. 
 
February 6 (2014)  
http://www.astronautix.com/f/february06.html 
French-Italian dual use secure communication satellite „Athena Fidus“ launched. 
 
March 27 (2015)  
http://www.astronautix.com/m/march27.html 
Europe‘s global navigation satellites „GalileoSat-7“ and „GalileoSat-8“ launched.  
 
May 18 (2009)  
http://www.astronautix.com/m/may18.html 
First successful launch of cubesat „AeroCube 3“ made by „The Aerospace Corporation“. 
 
May 20 (2010)  
http://www.astronautix.com/m/may20.html 
Japan‘s interplanetary kite-craft „IKAROS“ with solar sails launched. 
 
July 11 (1961)  
http://www.astronautix.com/j/july11.html 

NASA‘s rocket engine „F1“ static testing begins. 
 
July 29 (2005)  
http://www.astronautix.com/j/july29.html 

Astronomers announced the discovery of dwarf planet Eris.  
 
July 31 (1992)  
http://www.astronautix.com/j/july31.html 

Unmanned European retrievable Carrier „Eureca“ Mission started.  
 
September 1 (1997)  
http://www.astronautix.com/s/september01.html 

China‘s rocket „Long March 2c“ test lift with two models (dummy) of „Iridium“ satellites. 
 
October 23 (2007)  
http://www.astronautix.com/o/october23.html 

NASA‘s forthcoming ISS module „Harmony“ containing four connecting racks launched. 
 
December 14 (2002)  
http://www.astronautix.com/d/december14.html 

Handmade satellite „Micro-LabSat“ fabricated by young „JAXA“ engineers launched. 
 

 

 

 

http://www.spacecalendar.com/
http://spaceflightnow.com/launch-schedule/
http://www.astronautix.com/f/february04.html
http://www.astronautix.com/f/february06.html
http://www.astronautix.com/m/march27.html
http://www.astronautix.com/m/may18.html
http://www.astronautix.com/m/may20.html
http://www.astronautix.com/j/july11.html
http://www.astronautix.com/j/july29.html
http://www.astronautix.com/j/july31.html
http://www.astronautix.com/s/september01.html
http://www.astronautix.com/o/october23.html
http://www.astronautix.com/d/december14.html


                                                                           

 

 

 
SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

72 
 

ATSAKYMAI 

 
 
 
 

8 klasė 
 
B-8.1 (K)      Grįžti į turinį 

o), t.y. obuolių, Komentaras čia 

 

B-8.2 (K)      Grįžti į turinį 

e), t.y. 1024 B = 1 KB 

 

B-8.3 (K)      Grįžti į turinį 

d), t.y. Metaphidippus aeneolus, Komentaras čia 

 

B-8.4 (K)      Grįžti į turinį 

Neauga Pietų Amerikoje. 

 

B-8.5 (K)      Grįžti į turinį 

c 

https://www.popularmechanics.com/space/a25872/nasa-cis-lunar-orbit/ 

 

B-8.6 (K)      Grįžti į turinį 

M = 88 g/mol. 

a)      Klausime parodytame paveikslėlyje yra užrašas - H2NCHRCOOH, jame R pakeitus į  

          metano likutį CH2 gautume amino rūgštį H2NCHCH2COOH.  

Yra duotos cheminių elementų H, C, N ir O molinės masės: 

H=1 g/mol; 

C=12 g/mol; 

N=14 g/mol; 

O=16 g/mol; 

M(H2NCHCH2COOH) = 1×2 + 14 + 12 + 1 + 12 + 1×2 + 12 + 16 + 16 + 1 = 88 (g/mol). 

 

https://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/nuodai-is-gamtos-10-maisto-produktu-kurie-itin-kenksmingi-zmogui-i.d?id=57352589
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_spider_common_names
https://www.popularmechanics.com/space/a25872/nasa-cis-lunar-orbit/
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n = 0,01 mol. 

b)      m(H2NCHCH2COOH) = 0,88 g (8 mėginiuose nustatyta amino rūgšties masė);  

          Sąlygoje parašyta, kad vienu metu prietaisas „MOMA“ tiria 1 g medžiagos, o klausime 

          nurodoma, kad visus tiriamus Marso grunto mėginius sudaro 11 proc. amino rūgštis. 

n = m/M = 0,88/88 = 0,01 (mol).  

 

B-8.7 (K)      Grįžti į turinį 

b; 

1, 2, 3 

 

http://www.satellitetoday.com/newspace/2017/06/26/nanoavionics-launches-cubesat-new-

propulsion-system/; http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-HJYJ201203006.htm 

 

B-8.8 (K)      Grįžti į turinį 

https://www.pombase.org/ 

 

B-8.9 (K)      Grįžti į turinį 

c), t.y. kometos uodegoje 

 

B-8.10 (K)      Grįžti į turinį 

a), ribojasi su Arabijos jūra; 

d 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF03052161 

Citata iš šaltinio: 

Some comparison is drawn between the conditions on the south-west coast of India 
and some of the classical upwelling regions of the world, particularly with reference 
to two important features, namely, formation and disappearance of temporary banks 
of mud and the occurrence of special planktonic blooms often leading to mass 
mortality of fish.  
 

 

 

 

 

http://www.satellitetoday.com/newspace/2017/06/26/nanoavionics-launches-cubesat-new-propulsion-system/
http://www.satellitetoday.com/newspace/2017/06/26/nanoavionics-launches-cubesat-new-propulsion-system/
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-HJYJ201203006.htm
https://www.pombase.org/
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03052161
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9 klasė 
 
B-9.1 (K)      Grįžti į turinį 

Manoma, kad 1 naujagimio metai yra 7 kartus ilgesni nei 10 metų amžiaus vaiko ir 70 kartų 

ilgesni nei 100 metų amžiaus sulaukusio senolio, nes per tą patį astronominio laiko tarpą 

naujagimis atlieka 70 kartų daugiau darbo nei jo pagrindinis fiziologinis darbas - augimas ir 

vystymasis. Štai kodėl visų procesų intensyvumas jaunesniame amžiuje yra žymiai didesnis 

negu brandžiame. 

 

B-9.2 (K)      Grįžti į turinį 

130;  

Negalėtų kilti, nes „HeartMate II“ negali pumpuoti daugiau nei 5 litrus kraujo per minutę.  

      

CO - kraujo kiekis išstumiamas per minutę (angl. cardiac output); 

HR - astronauto pulsas (angl. heart rate); 

SV = 9,1 l = 9100 ml 

SV = CO×HR, iš čia HR = CO/SV = 9100/70 = 130. 

 

B-9.3 (K)      Grįžti į turinį 

d 

 

B-9.4 (K)      Grįžti į turinį 

d  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2577395/ 

 

B-9.5 (K)      Grįžti į turinį 

a, b. Atsakymas d iš dalies teisingas, bet nenurodo konkrečiai kuris.  

 

B-9.6 (K)      Grįžti į turinį 

b 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2577395/
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štaras;   

gyvūnėlis buvo apsigyvenęs Baikonuro kosmodromo raketų pakilimo aikštelės pašonėje, iš 

kurios kosmonautai/astronautai yra keliami į TKS;  
https://www.pri.org/stories/2012-07-21/gopher-living-near-rocket-launch-pad-becomes-internet-sensation-video 

 

B-9.7 (K)      Grįžti į turinį 

a; 

anglies dioksido. 

 

B-9.8 (K)      Grįžti į turinį 

c 

 

B-9.9 (K)      Grįžti į turinį 

a) anglies dvideginis; 

b) sausasis ledas, anglies anhidridas, seniau ši medžiaga vadinta angliarūgšties dujomis  

 

B-9.10 (K)      Grįžti į turinį 

d 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 

 

 

 

10 klasė 
 
B-10.1 (K)      Grįžti į turinį 

c ir e 

 

B-10.2 (K)      Grįžti į turinį 

d 

 

B-10.3 (K)      Grįžti į turinį 

a – i, b – ii, c - iii 

http://newsdesk.si.edu/snapshot/apollo-10-space-meal 

https://www.pri.org/stories/2012-07-21/gopher-living-near-rocket-launch-pad-becomes-internet-sensation-video
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://newsdesk.si.edu/snapshot/apollo-10-space-meal
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B-10.4 (K)      Grįžti į turinį 

E – bet kurio lysvės taško apšviestumas; 

r – atstumas nuo lempos iki tiriamo taško; 

α – šviesos kritimo kampas; 

k – kvadratinės lysvės kraštinės ilgis 

 

Randamas bet kurio lysvės taško apšviestumas: 

E = 
𝐼𝑟2 cos α . 

 

 

Iš nusibrėžtų brėžinių matome, kad kampas α lygus kampui tarp statinio DO ir įžambinės AD. 

AC = k, OD = h, AD = r, BO = AB = k/2. 

Minimalus lysvės apšviestumas yra lysvės kampuose, o maksimalus – lysvės centre. 

Pasinaudoję Pitagoro teorema, gauname:  AO2 = AB2 +  BO2 = 
𝑘24  + 

𝑘24  = 
𝑘22  ; r2 = AO2 +  DO2 = 

𝑘22  + h2; cos α = DO/AD = h/r = 
ℎ√𝑘22  + h2 . 

Emin = 
𝐼ℎ(𝑘22  + h2)32    ir   Emax = 

𝐼h2 . 

 

B-10.5 (K)      Grįžti į turinį 

H = 
(1.38 𝑥 10−23)(210)(7.3 𝑥 10−26)(3.7)  = 10700 m ≈ 10,7 km 

 

B-10.6 (K)      Grįžti į turinį 

D; samprotavimus skaityti čia. 

https://www.quora.com/Is-DNA-a-programming-language
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B-10.7 (K)      Grįžti į turinį 

a 

 

B-10.8 (K)      Grįžti į turinį 

1. a; 2. d; 3. c 

https://www.ligos.lt/lt/terminai/pelagra/2099/ 

 

B-10.9 (K)      Grįžti į turinį 

d 

 

https://planetologist.wordpress.com/2008/10/01/artificial-meteorite-landed-by-esa-fossils-survived/ 

 

B-10.10 (K)     Grįžti į turinį 

a - 22; b - 11; c - 12 

 

 

 

11 klasė 
 
B-11.1 (K)      Grįžti į turinį 

a 

 

B-11.2 (K)      Grįžti į turinį 

a, b, c, d 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 

 

B-11.3 (K)      Grįžti į turinį 

b 

https://www.space.com/33695-thousands-meteorites-litter-earth-unpredictable-collisions.html 

https://www.nasa.gov/centers/johnson/news/releases/2006/J06-103.html 

 

B-11.4 (K)      Grįžti į turinį 

a 

Papildoma informacija čia . 

https://www.ligos.lt/lt/terminai/pelagra/2099/
https://planetologist.wordpress.com/2008/10/01/artificial-meteorite-landed-by-esa-fossils-survived/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://www.space.com/33695-thousands-meteorites-litter-earth-unpredictable-collisions.html
https://www.nasa.gov/centers/johnson/news/releases/2006/J06-103.html
http://sacs.aeronomie.be/nrt/index_TROPOMI.php?Year=2018&Month=10&Day=21&Region=000&InstruGOME2=1&InstruOMI=2&InstruOMPS=0&InstruTROPOMI=0&InstruIASI=3&InstruIASIb=0&InstruAIRS=4&InstruSCIA=&obsVCD=0&obsAAI=1&obsCCF=2&obsHGT=0
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B-11.5 (K)      Grįžti į turinį 

a) Vandenilio = 1,0 x (1,6 x 10-24 g) x 40,000 dalelių = 6,4 x 10-20 g;  

b) Helio = 4,0 x (1,6 x 10-24 g) x 40,000 dalelių = 2,6 x 10-19 g;  

c) Neono = 20,0 x (1,6 x 10-24 g) x 40,000 dalelių = 1,3 x 10-18 g;  

d) Argono = 36,0 x (1,6 x 10-24 g) x 40,000 dalelių = 2,3 x 10-18 g;  

e) Iš viso = (0,064 + 0,26 + 1,3 + 2,3) x 10-18 g = 3,9 x 10-18 g/cm3. 

https://www.nasa.gov/pdf/637832main_Astrobiology_Math.pdf 

37 pusl. 

 

B-11.6 (K)      Grįžti į turinį 

1,09 dpt 

 

α – kampas, kuriuo matoma Saulė; 

D – lęšio optinė galia, lygi 1/F. 

d – susidariusio atvcaizdo skersmuo. 

 

 

α = 0,5o = 
𝜋360 rad. 

Saulė yra labai nutolusi nuo Žemės, vadinasi jos tavaizdas susidaro lęšio židinio plokštumoje. d2F = tg α2 . Kampas α yra labai mažas, todėl d2F = tg α2 ≈ sin α2 ≈  α2 . 

1/F = α/d, arba 
1F = 

2𝑑 tg α2 . 

D = 
α𝑑, arba D = 

2𝑑 tg α2 . 

D = 1,09 dpt. 

 

B-11.7 (K)      Grįžti į turinį 

b, c 

https://www.nasa.gov/pdf/637832main_Astrobiology_Math.pdf
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B-11.8 (K)      Grįžti į turinį 

Saibo 

 

B-11.9 (K)      Grįžti į turinį 

a, b, c, d 

 

B-11.10 (K)                             Grįžti į turinį 

d; registruoja visas išvardintas medžiagas. 

http://www.temis.nl/index.php 

 

 

 

 

12 klasė 
 
B-12.1 (K)      Grįžti į turinį 

Negyvybinga 

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/topnav/materials/listbytype/Astrobiology_Math.html 

 

B-12.2 (K)      Grįžti į turinį 

Inkstų; HEK 293 

 

B-12.3 (K)      Grįžti į turinį 

d 

https://www.nature.com/news/molecular-robot-mimics-life-s-protein-builder-1.12190 

 

B-12.4 (K)      Grįžti į turinį 

c 

 

B-12.5 (K)      Grįžti į turinį 

e 

 

http://www.technologijos.lt/n/mokslas/astronomija_ir_kosmonautika/S-69220/straipsnis/Totaline-ledo-karalyste-ar-gali-

kitose-planetose-ivykti-tokia-salcio-stichija-kaip-Zemeje 

http://www.temis.nl/index.php
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/topnav/materials/listbytype/Astrobiology_Math.html
https://www.nature.com/news/molecular-robot-mimics-life-s-protein-builder-1.12190
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/astronomija_ir_kosmonautika/S-69220/straipsnis/Totaline-ledo-karalyste-ar-gali-kitose-planetose-ivykti-tokia-salcio-stichija-kaip-Zemeje
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/astronomija_ir_kosmonautika/S-69220/straipsnis/Totaline-ledo-karalyste-ar-gali-kitose-planetose-ivykti-tokia-salcio-stichija-kaip-Zemeje


                                                                           

 

 

 
SPACEOLYMP                                                                           EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe 
                      

80 
 

B-12.6 (K)      Grįžti į turinį 

e 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lunar_features 

 

B-12.7 (K)      Grįžti į turinį 

b 

http://www.kiwi-microgravity.com/wp-content/uploads/2018/03/space_bio_product_catalogue.pdf 

22 pusl. 

 

B-12.8 (K)      Grįžti į turinį 

Ištekės per 8,5 milijono metų 

nT – molekulių ištekėjimo iš zondo greitis; 

V – zondo tūris; 

t – laikas, per kurį zondas taps tuščias; 

N0 – pradinis molekulių skaičius zondo viduje; 

 

Išeinančių iš zondo dalelių skaičius yra pastovus, todėl laikas t bus N0/nT . 

N0 randame iš tokios lygties: p0V = N0RT0/NA . 

Toliau gauname: 

t = p0VNA / RT0 nT ≈ 8500000. 

 

B-12.9 (K)      Grįžti į turinį 

a 

http://www.kiwi-microgravity.com/wp-content/uploads/2018/03/space_bio_product_catalogue.pdf 

17 pusl. 

 

B-12.10 (K)        Grįžti į turinį 

b 

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-015-0700-7 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lunar_features
http://www.kiwi-microgravity.com/wp-content/uploads/2018/03/space_bio_product_catalogue.pdf
http://www.kiwi-microgravity.com/wp-content/uploads/2018/03/space_bio_product_catalogue.pdf
https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-015-0700-7
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INFORMACIJOS ŠALTINIAI                                  Grįžti į turinį 

 

ESA - http://www.esa.int/ESA/Our_Missions 

NASA - https://www.nasa.gov/missions 

DLR - http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10012/#/Missionen/Start/Feature 

JAXA - http://global.jaxa.jp/projects/ 

CNSA - http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html 

CNES - https://cnes.fr/en/fiches_mission_alpha 

ISRO - http://www.isro.gov.in/missions-0 

Roscosmos - http://en.roscosmos.ru/ 

 

http://www.nasa.gov/directorates/heo/slpsra/20130529_spacebio_nraawards.html#.VieS2NLhDEY 

http://www.nasa.gov/hrp/education 
http://www.nasa.gov/hrp/bodyinspace 
https://www.nasa.gov/ames/research/space-synthetic-biology-home 
 

http://www.nasa.gov/audience/foreducators/stem-on-station/lessons 
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/k-4/features/materials_archive_1.html 
http://mynasadata.larc.nasa.gov/educators/ 
 

Raketų, palydovų, erdvėlaivių ir astronautikos internetinis žinynas: 

http://space.skyrocket.de/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esa.int/ESA/Our_Missions
https://www.nasa.gov/missions
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10012/#/Missionen/Start/Feature
http://global.jaxa.jp/projects/
http://www.cnsa.gov.cn/n6443408/index.html
https://cnes.fr/en/fiches_mission_alpha
http://www.isro.gov.in/missions-0
http://en.roscosmos.ru/
http://www.nasa.gov/directorates/heo/slpsra/20130529_spacebio_nraawards.html#.VieS2NLhDEY
http://www.nasa.gov/hrp/education
http://www.nasa.gov/hrp/bodyinspace
https://www.nasa.gov/ames/research/space-synthetic-biology-home
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/stem-on-station/lessons
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/k-4/features/materials_archive_1.html
http://mynasadata.larc.nasa.gov/educators/
http://space.skyrocket.de/index.html
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ŽODYNĖLIS                                                Grįžti į turinį 

 
 

Prietaisas (ant Žemės ir kosmose) kosminių kūnų ir reiškinių stebėjimui. 
Astronautas 

 Kosminiams pilotuojamiems skrydžiams paruoštas žmogus (kosmonautas, taikonautas). 

Robotasas 

Mechaninis aparatas, galintis kosmose atlikti užprogramuotas fizines užduotis. 
Raketa 

Skraidantis kosminis prietaisas, kurį varo reaktyvinė jėga. 
Erdvėlaivis 

Daugkartinė kosminė transporto priemonė, skirta skrydžiams į Žemės orbitą. 
TKS 

Tarptautinė kosminė stotis – didžiausias dirbtinis Žemės palydovas. 

„Cubesat“ 

Kubo formos dirbtinis palydovas, kurio matmenys yra 10×10×10 cm, masė – 1 kg.  

Palydovas 

Dirbtinis objektas žmogaus pastangomis įvestas į bet kokio kosminio kūno orbitą. 
Planeteigis 

Savaeigis aparatas važinėjantis kosminio kūno (ne Žemės) paviršiumi. 
Zondas 

Automatinis kosminis aparatas tiriantis Saulės sistemos kūnus. 
Žemė 

Trečioji pagal atstumą nuo Saulės ir penktoji pagal dydį Saulės sistemos planeta. 

Mėnulis 

Gamtinis Žemės palydovas. 
Marsas 

Ketvirtoji pagal atstumą nuo Saulės ir septintoji pagal dydį Saulės sistemos planeta. 
Planeta 

Kosminis kūnas, kuris sukasi apie žvaigždę (tarp jų ir Saulę). 
Saulė 

Artimiausia Žemei žvaigždė. 
Kometa 

Mažas kosminis kūnas (kometoidas), skriejantis aplink Saulę ir bent kartais parodantis komą 
(kometos skraistę) arba uodegą. 

Asteroidas 

Mažytė planeta (planetoidas), skriejanti elipsine orbita aplink Saulę. 

Teleskopas 
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Meteoritas 

Ant planetos paviršiaus nukritęs kosminis kūnas, nesudegusio skriejant per planetos 
atmosferą akmens arba metalinio kūno (meteoroido) dalis.  
Temperatūra 

Objekto (kosminio) šiltumas. 

Masė 

Medžiagos kiekis. 

Gravitacija 

Sąveika tarp materialių kūnų (kosminių), priklausanti nuo jų masės. 
Atmosfera 

Dujų sluoksnis, supantis pakankamos masės kosminį kūną. 

Dažnis 

Įvykio pasikartojimo skaičius per laiko vienetą. 
Radiacija 

Savaiminis atomų branduolių skilimas (spinduliuotė). 

Banga 

Energijos pernešimas erdvėje ir laike. 

Magnetizmas 

Magnetinė sąveika atsirandanti tarp judančių elektros krūvių. 
„NASA“ 

JAV valstybinė agentūra „Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija“. 

„ESA“ 

Tarpvyriausybinė kosmoso tyrinėjimo organizacija „Europos kosmoso agentūra (EKA)“.  

„Roscosmos“ 

Rusijos federalinė kosmoso agentūra „Roskosmos“.  

„JAXA“ 

Japonijos valstybinė agentūra „Japonijos kosmoso tyrimų agentūra“.  

„CNSA“ 

Kinijos valstybinė įstaiga „Kinijos nacionalinė kosmoso administracija“. 

„ISRO“ 

Indijos valstybinė įstaiga „Indijos kosmoso tyrimų organizacija“. 

„CNES“ 

Prancūzijos valstybinė agentūra „Nacionalinis kosmoso tyrimų centras“. 

„DLR“ 

Vokietijos valstybinė agentūra „Vokietijos aerokosmoso centras“. 

Laikas 

Objektų (kosminių kūnų) egzistavimo trukmė.  
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Periodas 

Laikas per kurį objektas (kosminis kūnas) apsisuka vieną kartą. 
Kampas 

Figūra (sritis), kurią sudaro tiesės, turinčios bendrą susikirtimo tašką. 
Koordinatė 

Objekto (kosminio kūno) padėtis plokštumoje ar erdvėje (kosmose). 
Trajektorija 

Linija, kuria objektas (kosminis kūnas) juda erdvėje (kosmose). 
Orbita 

Kreivė, kuria objektas (kosminis kūnas) juda erdvėje (kosmose). 
Atstumas 

Nuotolis, tarpas tarp objektų (kosminių kūnų) plokštumoje ar erdvėje (kosmose). 

Greitis 

Objekto (kosminio kūno) įveiktas atstumas per laiko vienetą. 
Matematika 

Mokslas apie struktūrų (abstrakčių), kitimų ir erdvių modelius. 
Fizika 

Mokslas apie visą materialų pasaulį. 
Chemija 

Mokslas apie cheminius elementus, medžiagų prigimtį. 
Informatika 

Mokslas apie informacijos apdorojimą ir saugojimą, panaudojant kompiuterius. 
Biologija 

Mokslas apie gyvąją gamtą. 
Astronomija 

Mokslas apie kosminius reiškinius už Žemės atmosferos ribų. 
Geografija 

Mokslas apie Žemę ir joje vykstančius reiškinius bei procesus. 
 
Grįžti į turinį 
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