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Тема заняття.             Планети – гіганти.  

                                      Супутники планет. 

  

Література. 

Підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Володимир Сиротюк, 
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           Відео          

https://www.youtube.com/watch?v=sjUZAVf3MPAhttps://www.youtube.com/wat

ch?v=CqGf3Gb7QcU 

https://www.youtube.com/watch?v=WJCjwlEX11 

 

Виконайте наступні завдання: 

Завдання №1.  

Переглянути відео. 

Опрацювати  §9,  с. 238 - 242,  §10,  с. 243-245,   підручника.  Астрономічний 

складник.  Зробити короткий конспект. 

Записати ключові слова в зошит та запам’ятати. 

Ключові поняття і терміни: Велика Червона Пляма, Велика Чорна пляма, 

планети – гіганти, шари хмар, смуги хмар , кільця  навколо планет, межа 

Роша. 

Завдання №2.    

Дайте письмово відповідь на запитання: 

1. Які планети Сонячної системи відносяться до планет-гігантів? 

2. Назвіть найбільші спільні характеристики газових гігантів. 

3. У якої з планет найбільша кількість супутників? 

https://www.youtube.com/watch?v=sjUZAVf3MPAhttps://www.youtube.com/watch?v=CqGf3Gb7QcU
https://www.youtube.com/watch?v=sjUZAVf3MPAhttps://www.youtube.com/watch?v=CqGf3Gb7QcU
https://www.youtube.com/watch?v=WJCjwlEX11


4. Чому  із Землі не можна  помітити кільця  навколо  планет, за 

виключенням Сатурна? 

5. Що  являє собою Червона пляма і на якій із планет вона знаходиться? 

6. Яка з планет-гігантів була відкрита «на кінчику пера»? 

7. Яка із планет-гігантів обертається навколо Сонця, лежачи на боці? 

 Обертається в зворотному напрямку? Чому? 

8. Назвіть основні складові елементи будови планет-гігантів. 

9. Назвіть найбільший супутник в Сонячній системі. 

10. На якому із супутників планет-гігантів є вода у великому об’ємі? 

11. Чим пояснюється виділення додаткової енергії з надр планет-гігантів? 

12. Чому Юпітер можна вважати дуже схожим на зорю? 

13. За  яких обставин  назвали  супутники Галілеєвими?  Скільки їх, яка їх 

назва і який з них найбільший? 

14. У якої з планет-гігантів густина менша густини води? 

15. Чому Юпітер на фотографіях і малюнках зображують смужками? 

Завдання №3.   

Дайте письмово відповідь на тести: 

1. Фобос і Деймос є супутниками планети: 

а)  Меркурій; 

б)  Марс; 

в)  Юпітер; 

г)  Сатурн. 

2.  Який  із великих супутників рухається  навколо планети у 

зворотному напрямку? 

а) Європа; 

б) Фобос; 

в) Титан; 



г) Тритон. 

3. Межа  Роша – це: 

а) межа, за яку не можуть долетіти сучасні ракети; 

б) межа на відстані 100 а.о. від Сонця, куди ще не долетіли АМС; 

в) межа на відстані 2,4 радіуса планети, де не можуть обертатись ШСЗ.; 

 г) найменша  межа  на  відстані 2,4 радіуса планети, на якій може 

перебувати її супутник, зберігаючи цілісність під дією припливних 

сил. 

4. На якому супутнику виявлено постійно діючі вулкани ? 

а) на Місяці; 

б) на Іо; 

в) на Фобосі; 

 г) на Тритоні. 

5. На поверхні Місяця зареєстровано таку найвищу температуру: 

а) + 1300С; 

б) + 2400С; 

в) + 1000С; 

г) + 3000С. 

6. В якому році людина вперше ступила на поверхню Місяця? 

а) в 1961 році ; 

б) в 1959 році; 

в) в 1969 році; 

 г) в 1979 році. 

7. Галілеєві супутники обертаються навколо планети: 

а) Юпітер; 

б) Марс; 

в) Сатурн; 



 г) Уран. 

8. Титан – це найбільший супутник планети: 

а) Юпітер; 

б) Сатурн; 

в) Уран; 

г) Нептун. 

 

9. Які планети не мають природних супутників? 

а) Юпітер і Меркурій; 

б) Сатурн і Марс; 

в) Меркурій і Венера; 

 г) Венера і Марс. 

10. Найбільший супутник Нептуна – це: 

а) Європа; 

б) Калісто; 

в) Тритон; 

 г) Фобос. 

11. Яка кількість « Галілеєвих супутників» ? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

 г) 5. 

12.  Яка кількість океанів на Місяці? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 0. 



13. Аріель, Умбріель, Титанія, Оберон і Міранда – це найбільші 

супутники планети: 

а) Юпітер; 

б) Сатурн; 

в) Уран; 

 г) Нептун. 

14. Найбільший супутник у Сонячній системі (який за розмірами 

перевищує навіть Меркурій) – це: 

а) Ганімед; 

б) Фобос; 

в) Титан; 

г) Тритон. 

15. Форму «картоплин» мають супутники планети: 

а) Марс; 

б) Сатурн; 

в) Уран; 

 г) Нептун. 

16. На поверхні якого супутника  зареєстровано  найнижчу  у Сонячній 

системі  денну температуру -236 С ? 

а) на Титані; 

б) на Тритоні; 

в) на Європі; 

 г) на Хароні. 

17. Який газ є основним  компонентом  атмосфери Титана? 

а)  кисень; 

б)  водень; 

в)  гелій; 



г)  азот. 

18. До складу поверхневого шару грунту Місяця входять: 

а) скляні кульки; 

б) іржа; 

в) сніг; 

 г) глина. 

 

19. Як перекладаються назви супутників Марса – Фобос і Деймос? 

а) туман і мряка; 

б) сніг і дощ; 

в) страх і жах; 

 г) війна і голод. 

20. На поверхні  якого супутника  не можна  спостерігати  сонячні 

затемнення? 

а)  на Титані; 

б) на Європі; 

в)  на Іо; 

г)  на Харон 

 

Домашнє завдання.  

1.  Опрацювати  §§ 9,10  (див. підручник. Астрономічний складник) . 

2. Відповісти  письмово  на  запитання   3, 5, с. 243. 

3. Відповісти  письмово  на  запитання  3, 4,  с. 245. 

 

   

 


