
Fyzika 9. ročník (1.6. -12.6.) 

1. ASTRONOMIE –  POSLEDNÍ KAPITOLKA, kterou budete dělat na základní škole, tak si to 

užijte 

2. UČ str. 150 – 170 přečíst 

3. Podívej se na prezentace _Sluneční soustava a souhvězdí 

4. NAPSAT POZNÁMKY a PŘIPRAVIT UČEBNICE K ODEVZDÁNÍ!!! 

5. vypracovat práci a odeslat ke kontrole –  astronomie 9.roč (bude součástí hodnocení) – 

odpovědi piš stručně a jasně, není to sloh (odpovědi vyhledej v učebnici, v sešitě, na 

internetu, v encyklopediích,..) 

ASTRONOMIE 

 

Sluneční soustava  

 



Galaxie 

Galaxie je gravitačně vázaný systém hvězd, hvězdných zbytků, mezihvězdné hmoty, 

kosmického prachu a temné hmoty.  

Galaxie Mléčná dráha 

Mléčná dráha je galaxie, ve které se nachází Slunce se Sluneční soustavou. Termín „Mléčná 

dráha“ popisuje její vzhled ze Země: na noční obloze je viditelná jako mlhavý světlý pás, 

který je tvořen pouhým okem nerozlišitelnými hvězdami.  

 Poloměr: 52 850 světelných let (má tvar disku) 

 Počet hvězd: mezi 200 až 300 miliardami 

 

 

Hvězdy 

= jsou nebeská tělesa, která září vlastním světlem 

- podle velikosti se dělí na obry a trpaslíky 

-sdružují se v hvězdokupách 

- na obloze tvoří při pozorování ze Země obrazce = souhvězdí (např. malý a velký vůz, 
Kasiopeja, …..) 

 

 

Komonautika 

- výzkum kosmického prostoru, rozvíjela se hlavně ve 2. polovině 20.stol. 

1. družice : komunikační, navigační – GPS, meteorologické, astronomické, špionážní 

2. Hubbleův dalekohled 

3. sondy 

4. pilotované kosmické lety 

5. orbitální stanice ISS 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/search?sa=X&hl=cs&biw=2133&bih=1041&q=galaxie+ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1+dr%C3%A1ha+polom%C4%9Br&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC80tkjW0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EqpiemJNYkZmqkJtzeOWR3rzDCxVSig4vzEhUKMjPyc89MrsIAFwZFVRdAAAA&ved=2ahUKEwjPu5-E69jpAhUP3KQKHV7_BycQ6BMoADATegQICRAC
https://www.google.cz/search?sa=X&hl=cs&biw=2133&bih=1041&q=galaxie+ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1+dr%C3%A1ha+po%C4%8Det+hv%C4%9Bzd&ved=2ahUKEwjPu5-E69jpAhUP3KQKHV7_BycQ6BMoADAXegQIEhAC


ASTRONOMIE 9.roč 

1. Jaká je vzdálenost  Země – Slunce? 
 
2. Vyjmenuj planety Sluneční soustavy. 
 
 
3. Jaký tvar má planeta Země? 
 
4. Jakou barvu má Neptun a čím je způsobena? 
 
5. Která planeta má prstenec? 
 
6. Jaká další tělesa patří do Sluneční soustavy? 
 
7. Jaká je naše nejbližší hvězda? 
 
8. Jaké je složení Slunce a jaké reakce na Slunci probíhají? 
 
9. Uveď rozdíl mezi planetou a měsícem. 
 
 
10. Co je „ lunární měsíc“? Jak dlouho trvá? 
 
 
11. Mezi kterými planetami je hlavní pás planetek? 
 
12. Co je to kometa a kdy září? 
 
 
13. Které těleso ve Sluneční soustavě má největší hmotnost? 
 
14. Vysvětli rozdíl mezi souhvězdím a galaxií. 
 
 
15. Co je to (naše) Galaxie? 
 
16. Kolikrát se Země otočí okolo své osy za jeden oběh kolem Slunce? 
 
17. Uveď alespoň dva druhy umělých družic (podle funkce). 
 
 
18. Jakou funkci mají sondy? (uveď příklad) 
 
19. Jaký tvar má souhvězdí Kasiopeja? 
 
20. Kdo a kdy byl první člověk ve vesmíru? Kdo a kdy byl první člověk na Měsíci? (rok, jméno) 


