
ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ 
5.-6. клас

ТЕМИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА ТЕМИ ОТ ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ 
ФОРМИ НА ПОДГОТОВКА

I к]ръг
6 задачи

Човекът и природата -  4. и 5. клас и 
Г еография и икономика -  5. клас

Движения на небесните тела в Слънчевата система
1. Слънчева система
- Планети
- Планети-джуджета
- Малки тела в Слънчевата система
- Образуване на Слънчевата система
2. Гравитация
- Падане на телата
- Гравитация
- История и значение на космическите полети и космическите 
изследвания.
3. Земята и нейното движение
- Земята като планета. Големина и форма на Земята
- Околоосно въртене. Смяна на деня и нощта
- Орбитално движение. Сезони.
- Топлинни пояси на Земята
- Образуване на Земята
- Вътрешен строеж на Земята
- Външна обвивка на Земята
- Спътници
4. Луната и нейното движение



- Движение на Луната
- Фази на Луната
- Лунни и слънчеви затъмнения
5. Звезди и съзвездия
- Съзвездия
- Имена на звезди
- Полярна звезда
- Елементарна представа за разстоянията до звездите.
6. Историческо развитие на представата за Вселената
7. Измерване на времето. Календар
8. Обща представа за Млечния път -  нашата галактика и 
Вселената, състояща се от множество галактики

II кръг
2 задачи 2 задачи

География и икономика -  5. кл.

Ориентиране и изображение на земната повърхност

Звездна астрономия. Небесна сфера.
1. Звездна карта и звезден глобус.
2. Понятието „хоризонт”
3. Видимо денонощно движение на звездите. Понятията "изгрев", 

"залез" и "кулминация" на светилата.
4. Понятието “съзвездие”.
5. Митове и легенди за съзвездията - гръцка митология и български 

фолклор.
6. Вид на северното звездното небе през различните сезони.
7. Способи за ориентиране по звездното небе.

Земя. Движение на Земята. Време и календар.
1. Видимо денонощно движение на Слънцето - изгрев и залез, 

посока на движение.
2. Видимо денонощно движение на Слънцето в различни периоди 

на годината на нашата географска ширина - качествено.
3. Зодиакални съзвездия. Преминаване на Слънцето през 

зодиакалните съзвездия.

1. Ориентиране в природата
- Ориентиране с компас
- Ориентиране по Слънцето
- Ориентиране по карта

2. Г еографски глобус и географска карта
- Географски глобус и географска карта.
- Изобразяване на съдържанието на картата
3. Работа с елементи на географски карти
4. Г радуса мрежа -  паралели и меридиани
- Меридиани и паралели
- Определяне на географско положение на точка
5. Работа с градусна мрежа



4. Моменти на равноденствие и слънцестояне -  връзка със 
сезоните.

5. Измерване на времето.
- Брой дни на месеците в годината;
- Обикновени и високосни години.

Луна. Движение на Луната. Покрития и затъмнения.
1. Луна -  строеж и релеф.
2. Лунни фази. Обяснение.

Слънчева система.
1. Планети:
- Имена и произход на имената;
- Ред на планетите по отдалеченост от Слънцето;
- Вътрешни и външни планети;
- Планети от земен тип и планети гиганти;
2. Спътници на планетите -  имена.
3. Планети-джуджета -  имена.
4. Малки тела: астероиди, комети; метеори и метеорити -  обща 

качествена представа.

Астрономически инструменти и методи за наблюдения
1. Обща качествена престава за телескопите.
2. Най-големите телескопи и обсерватории в света.

Основи на астрофизиката. Слънце. Звезди
1. Яркост на звездите и другите небесни обекти -  обща качествена 

представа._________________________________________________



ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ 
7-8 клас

*Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 7. и 8. клас включва и:
1. Темите от Учебната програма по „Човекът и природата” за 4., 5. и 6. клас.
2. Темите от учебната програма по „География и икономика” за 5. клас.
3. Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 5. и 6. клас.
4. Темите от предишните кръгове за същата възрастова група.
5. Умения за решаване на практически и наблюдателни задачи.

ТЕМИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА ТЕМИ ОТ ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ 
ФОРМИ НА ПОДГОТОВКА

I к]ръг
6 задачи*

Човекът и природата -  6. кл.
Физични явления
1. Видове движения
- Траектория
- Път и време на движение
- Равномерно и равнопроменливо движение
2. Скорост
- Единиците за скорост
- Измерване на скоростта
- Пресмятане на скоростта
- Средна скорост

3. Сили
- Измерване на силите, големина, посока и приложна точка
- Сила на еластичността
4. Сила на тежестта и тегло на телата
- Сила на тежестта
- Тегло на телата



- Тегло и маса на телата
5. Налягане на газове и течности
- Атмосферно налягане
6. Плътност.
7. Плаване на телата
8. Наелектризиране на телата
- Електрични заряди
- Електричество в природата
9. Електрични заряди и строеж на атома
10. Постоянни магнити
- Магнитни полюс
- Магнитни сили

Физика и астрономия -  7. клас
I. Електричество и магнетизъм
1. Електричен ток
2. Електрически вериги
3. Електрична енергия
4. Магнитно действие на електричния ток

II кръг
2 задачи* 2 задачи*

Физика и астрономия -  7. клас
II. Светлина и звук
5. Праволинейно разпространение на светлината
- Източници на светлинна енергия;
- Праволинейно разпространение на светлината в прозрачна 

среда;
- Скорост на светлината;
- Моделиране с лъчи получаването на сянка;
- Отражение на светлината от плоска повърхност и пречупване от 

границата на две среди;

Звездна астрономия. Небесна сфера.
1. Небесна сфера. Основни понятия -  небесна ос, небесни полюси, 

небесен екватор, зенит, надир.
2. Видимо годишно изменение на вида на северното звездно небе.
3. Околополюсни съзвездия.
4. Изгряващи и залязващи съзвездия, незалязващи съзвездия,

неизгряващи съзвездия за нашата географска ширина.
5. Подвижна звездна карта.
6. Меридиан на мястото.
7. Изглед на звездното небе от различни географски ширини -



- Примери за приложението на явлението пълно вътрешно 
отражение.

6. Светлина и цветове
- Бялата светлина е съставена от много цветове (опит на Нютон с 

призма, небесна дъга);
- Основните цветове и примери за ефекта от тяхното смесване;
- Промяна на бялата светлина от цветните филтри.
- Цвят на телата.
7. Огледала и лещи
- Построяване и характеризиране на образа на предмет от плоско 

огледало;
- Качествено описание на получаването и фокусирането на 

успоредни светлинни снопове със сферични огледала и примери 
за тяхното приложение;

- Основните характеристики и предназначението на 
събирателните и разсейвателните лещи;

- Построяване и характеризиране на образа на предмет от 
събирателна леща при различни положения на предмета върху 
главната оптична ос.

височина на Полярната звезда, видимост на съзвездията и 
видимият денонощен път на светилата по небето.

Земя. Движение на Земята. Време и календар.
1. Земя - форма, размери и сплеснатост.
2. Измерване на времето.
- Местно и поясно време -  часови пояси, универсално време;
- Лятно часово време;
- Линия на смяна на датите.
3. Движение на Земята по орбитата. Видимо годишно движение на

Слънцето по небесната сфера. Еклиптика.
4. Видимо денонощно движение на Слънцето по небето на

различни географски ширини.
5. Полярен ден и полярна нощ. Бели нощи.

Луна. Движение на Луната. Покрития и затъмнения.
1. Движение на Луната около остта и около Земята. Периоди.
2. Видимо движение на Луната на фона на звездното небе.
3. Период на лунните фази -  продължителност на лунния месец.
4. Изгрев, залез и видимост на Луната при различни нейни фази.
5. Лунни затъмнения. Видове затъмнения - пълни, частични и

затъмнения от полусянката на Земята.
6. Видове слънчеви затъмнения - пълни, частични, пръстеновидни.
7. Продължителност на лунните и слънчеви затъмнения.

Повторяемост.

Слънчева система.
1. Структура на Слънчевата система.
2. Физически характеристики на планетите -  диаметър, маса, обем,

плътност, гравитация, звездна величина, наклон, период на 
обикаляне около оста, брой спътници, наличие на пръстени.

3. Разстояния в Слънчевата система. Астрономическа единица.



4. Орбитални характеристики на планетите - разстояния до
Слънцето, период на обикаляне около Слънцето, скорост на 
обикаляне около Слънцето, наклон на орбитата.

5. Спътници на планетите -  особености, основни физически и
орбитални характеристики на най-големите спътници.

6. Класификация на телата в Слънчевата система.
7. Планети-джуджета -  физически и орбитални характеристики.
8. Астероиди и комети -  особености на основните физически и

орбитални характеристики на двата вида небесни тела.
9. Пояс на Куйпер. Облак на Оорт.
10. Метеори и метеорити -  произход и основни характеристики.
11. Основни метеорни потоци -  произход и характерни особености. 
1. Физически условия и състав на телата от Слънчевата система.
12. Видими движения на планетите.
13. Геоцентрична система.
14. Хелиоцентрична система.
15. Планетни конфигурации.

Астрономически инструменти и методи за наблюдения
1. Основни системи телескопи в оптическата астрономия. 

Рефрактори и рефлектори.

Основи на астрофизиката. Слънце. Звезди.
1. Звездите и Слънцето -  звезди-джуджета и звезди-гиганти, 

горещи и хладни звезди -  обща качествена представа.
2. Общи сведения за Слънцето.
3. Разстояния до звездите. Светлинна година.
4. Най-обща представа за еволюцията на звездите.
5. Видима звездна величина.



III кръг
Теоретични задачи

1 задача* 2 задачи*
8. Оптични уреди
- Устройството на окото като оптичен уред;
- Коригиране на далекогледство и късогледство с очила;
- Роля на огледалата и лещите в оптичните уреди;
- Устройство и предназначението на лупата и фотоапарата.
9. Звук
- Период, честота и амплитуда на механичните трептения;
- Трептения на източниците на звук, разпространение на звука и 

възприемането му от човешкото ухо;
- Сравнение на звуковете по честота (височина) и сила и връзката 

между амплитудата на трептене на частиците и силата на звука;
- Вреда на шумът и силните звукове за здравето на човека;
- Примери за приложение на звука и ултразвука.

III. От атома до Космоса
10. Атоми и атомни ядра
- Планетарен модел на атома и състав на атомното ядро;
- Видове ядрени лъчения в зависимост от вида на частиците 

(електрони, хелиеви ядра и гама
- лъчи) и тяхната проникваща способност;
- Биологичното действие на йонизиращите лъчения и примери за 

техни приложения;
- Енергия при деленето на урана и използването й в ядрените 

реактори.
11. Слънчева система. Светът на звездите
- Основни характеристики на планетите от земната група и на 

планетите-гиганти;

Звездна астрономия. Небесна сфера.
1. Математически и физически хоризонт.

Земя. Движение на Земята. Време и календар.
1. Полумрак -  астрономически, граждански и навигационен.
2. Качествена представа за изменението на линейната дължина на 

1° по географската ширина от екватора към полюсите.
3. Прецесия на Земята - смяна на "полярната звезда" и видимостта 

на съзвездията - качествено описание.

Луна. Движение на Луната. Покрития и затъмнения.
1. Ден и нощ на Луната.
2. Сидеричен и синодичен лунен месец.
3. Геометрия на лунните и слънчеви затъмнения -  сянка и 

полусянка.

Слънчева система.
1. Околоосно и орбитално движение на планетите от Слънчевата 

система. Ден и нощ. Сезони.
2. Сидеричен и синодичен период на планетите.

Астрономически инструменти и методи за наблюдения
1. Историческо развитие на методите за наблюдение в 

астрономията.
2. Телескопът -  история и роля за развитието на представите за 

устройството на света.
3. Фотографията като метод за наблюдение в астрономията;



- Астероиди и комети.
- Източник на енергия в Слънцето и звездите, и някои техни 

характеристики (размери, химичен състав);
- Г алактики и мястото на Слънчевата система в нашата Галактика.
- Структурата и развитие на Вселената (Големия взрив).

4. СС^ камери.

Галактична и извън-галактична астрономия. Космология.
1. Нашата Галактика -  форма, размери, движение на звездите.
2. Галактики - обща представа.
3. Строеж на Вселената -  обща представа.

Практически задачи*
2 задачи*

Звездна астрономия. Небесна сфера.
1. Работа с подвижна звездна карта и звезден глобус.
2. Разпознаване и намиране на небесните обекти върху звездната 

карта.
3. Работа с астрономически календар.
4. Работа с каталози, атласи и справочници.

Астрономически инструменти и методи за наблюдения
1. Работа с изображения на космически обекти.
2. Пресмятане на мащаби.

Превръщане на мерни единици за време и разстояние.

Изчисляване на интервали от време и периоди.

Разчитане, интерпретиране и оценяане на информация, 
предадена с графики, с таблици и с други диаграми.

Представяне на данни от измервания и резултати от 
пресмятания в таблици:

- Обозначаване на графите и величините;
- Обозначаване на размерностите.



Представяне на данни от измервания и резултати от
пресмятания чрез графика.
- Обозначение на осите и величините;
- Обозначение на размерността на величините;
- Избор на мащаб на осите;
- Построяване на графични зависимости.



ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ 
9.-10. клас

*Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 9. и 10. клас включва и:
1. Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7. и 8. клас -  задължителна подготовка.
2. Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 5.-6. и 7.-8. клас.
3. Темите от предишните кръгове за същата възрастова група.
4. Умения за решаване на практически и наблюдателни задачи.

ТЕМИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА ТЕМИ ОТ ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ 
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

I к]ръг
6 задачи*

I. Механика
1. Механично движение.
- Механично движение. Относителност на движението;
- Равнопроменливо движение;
- Закони за скоростта и пътя при равнопроменливо 

движение по права линия -  хоризонтални движения, свободно 
падане, движение на тяло, хвърлено вертикално нагоре;

- Средна скорост, моментна скорост, ускорение;
- Определяне на земното ускорение при движение на тяло, 

хвърлено вертикално нагоре и при свободно падане.
2. Принципи на механиката
- Първи принцип на механиката. Сили;
- Втори принцип на механиката;
- Трети принцип на механиката.
3. Механична работа и енергия
- Механична работа и мощност;
- Механична енергия;
- Закон за запазване на механичната енергия;



4. Равновесие на телата. Прости механизми.
5. Механика на течности и газове.
- Общи свойства на течности и газове. Закон на Паскал;
- Хидростатично налягане. Скачени съдове;
II. Топлинни явления
1. Топлинно движение.
- Топлинно движение. Вътрешна енергия;
- Термодинамични параметри. Температура.
2. Запазване на енергията при топлинните процеси.
- Количество топлина;
- Закон за запазване на енергията при топлинните процеси.
3. Идеален газ.
- Идеален газ. Уравнение за състоянието на идеалния газ. 

Закон на Бойл-Мариот;
- Изохорен и изобарен процес;
- Работа на идеален газ при изопроцеси.
4. Преходи между състоянията на веществата.
- Изпарение, кипене и втечняване;
- Топене и втвърдяване.
5. Топлинни машини.
- Топлинни машини;

Топлинните машини и околната среда.

II кръг
2 задачи* 2 задачи*

I. Електричество и магнетизъм

1. Закон на Кулон
2. Електрично поле
3. Интензитет и потенциал на електростатично поле
4.Движение на заредени частици в електростатично поле

Звездна астрономия. Небесна сфера.
1. Елементи на небесната сфера.
2. Ъглови разстояния на небесната сфера.
3. Хоризонтална координатана система.
4. Екваториална координатана система - деклинация, ректасцензия, 

часов ъгъл.
5. Видимо денонощно въртене на небесната сфера - зависимост от



5. Проводници и диелектрици в електростатично поле географските координати.
6. Постоянен електричен ток 6. Височина на Полярната звезда.
7. Закон на Джаул -  Ленц 7. Условия за изгрев и залез на светилата в зависимост от
8. Електричен ток в различни среди географската ширина.
9.Магнитно поле 8. Ъглови и линейни размери на обектите.
10 Закон на Ампер. Магнитна индукция
11. Движение на заредени частици в магнитно поле. Земя. Движение на Земята. Време и календар.
Приложения и природни явления 1. Парников ефект.
12. Електромагнитна индукция 2. Звездно и слънчево денонощие.

3. Тропическа година.
4. Юлиански и григориански календар (стар и нов стил).
5. Точки на равноденствие и слънцестояне.
6. Денонощно движение на Слънцето през различните периоди от

годината на различни географски ширини - връзка между
географската ширина и височината на Слънцето при горна
кулминация.

7. Определяне на географската ширина.

Луна. Движение на Луната. Покрития и затъмнения.
1. Общи сведения за лунните календари.
2. Покрития на небесни светила от Луната.

Слънчева система.
1. Планети и техните спътници -  състав, физични условия на

повърхността, атмосфера и климат, явления, свързани с
видимостта на Слънцето от другите небесни тела.

2. Астериоди -  състав и видове.
3. Астероиди -  правило на Тициус-Боде.
4. Комети -  състав и строеж, въздействие на Слънцето.
5. Метеори и метеорити -  явлението метеор, общи сведения за

метеоритите.
6. Метеорен поток, родителско тяло, еволюция, радиант, активност.



7. Извеждане на формулите за сидеричен и синодичен период на 
планетите.

8. Преминавания (пасажи, транзити) на планети и други 
космически тела пред Слънцето.

9. Явления в системата на Галилеевите спътници на Юпитер.

Небесна механика
1. Закон на Нютон за всеобщото привличане.
2. Елиптично движение. Закони на Кеплер -  приложение за 

Слънчевата система.
3. Движение по кръгова орбита.
4. Космически скорости -  първа и втора космическа скорост.
5. Земни приливи, обяснение за синхронното въртене на Луната.
6. Обяснение на приливните взаимодействия и резултатите от тях 

при други тела.

Астрономически инструменти и методи за наблюдения
1. Ъгломерни инструменти в астрономията.

Основи на астрофизиката. Слънце. Звезди.
1. Строеж на Слънцето
2. Слънчеви петна. Число на Волф.
3. Общи сведения за еволюцията на звездите - образуване, крайни 

стадии в еволюцията.

Галактична и извънгалактична астрономия. Космология.
1. Нашата Галактика -  форма, размери, строеж, структура.
2. Звездно население. Звездни системи (купове и асоциации).
3. Междузвездно вещество. Мъглявини.

III кръг
Теоретични задачи



1 задача* 2 задачи*
II. Трептения и вълни
1. Трептене

- връщаща сила.
2. Хармонични трептения

- графика на хармоничното трептене;
- основни величини и закономерности, характеризиращи 
трептенията;
- качествено и количествено описание на трептенето на 
пружинното махало.

3. Математично махало. Качествено и количествено описание 
на трептенето на математичното махало.

4. Енергия на хармоничното трептене. Затихващи трептения.
5. Свободни и принудени трептения. Резонанс.
6. Вълново движение.
7. Хармонични вълни.
8. Интерференция на вълни.
9. Отражение на вълни. Стоящи вълни.
10. Звукови вълни.
11. Ултразвук и инфразвук. Сеизмични вълни.

I. Електромагнитни вълни
1. Описание на основните характеристики на проста 

монохроматична елекртомагнитна вълна чрез аналогия с 
механичните вълни.

2. Интензитет на електричното поле и индукция на 
магнитното поле на електромагнитните вълни.

3. Честота и дължина на вълната.
4. Спектър на електромагнитните вълни.
5. Видимата светлина като част от спектъра на 

електромагнитните вълни.

Звездна астрономия. Небесна сфера.
1. Еклиптична координатна система.
2. Рефракция

- Качествено описание на влиянието на рефракцията върху 
ви д имите положения на светилата.
- Обяснение, определение за ъгъл на рефракция;

3. А б ерация на светлината. Качествено описание на влиянието на
аберацията върху видимите положения на светилата.

Земя. Движение на Земята. Време и календар.
1. Прецесия и нутация
- Общи сведения за прецесията и влиянието и върху екватириалните

координати на светилата - качествено;
- Пресмятане изменението на екваториалните координати под 

влияние на прецесията в някои най-прости случаи.
2. Измерване на времето - уравнение на времето, истинско и средно

слънчево време.
3. Универсално време - определяне на географската дължина.
4. Слънчеви часовници.
5. Юлиянски дни.
6. Форма на Земята. Тегло на предметите на различна географска

ширина.
7. Окоолосно въртене на Земята. Махало на Фуко.
8. Магнитно поле на Земята.
9. Полярни сияния.

Луна. Движение на Луната. Покрития и затъмнения.
1. Движение на Луната -  общи сведения за либрацията по ширина и 

дължина.
3. Условия за настъпване на затъмненията -  наклон на лунната 

орбита спрямо еклиптиката, линия на възлите,продължителност



6. Описание на принципа на радиопредаването и на затъмненията на различни места на Земята.
радиоприемането. 2. Пресмятане на основни характеристики на затъмненията:

7. Описание на принципа на телевизията. - Продължетелност на затъмненията в някои най-прости случаи;
8. Микровълни. - Повторяемост на затъмненията;
9. Приложения -  Радар, С8М, СР8 и др. -  прецесия на лунната орбита;

- сарос.

Слънчева система.
1. Разстояние до телата в Слънчевата система. Денонощен 

паралакс.

Небесна механика
1. Движение на тяло в гравитационното поле на Земята близо до 

земната повърхност.
2. Закони на Кеплер
- I закон -  конични сечения, перицентър, апоцентър, голяма и малка

полуос и ексцентрицитет на елипса;
- II закон - площни скорости;
- III закон -  константа на Кеплер, общ вид на закона за тела с

равностойни маси (двойни звезди).
3. Космонавтика.

Астрономически инструменти и методи за наблюдения
1. Характеристики и качества на телескопите
- Диаметър;
- Фокусно разстояние;
- Проникваща способност -  зависимост от диаметъра на обектива и

други фактори;
- Увеличение -  обяснение, формула;
- Мащаб на изображението в главния фокус на обектива;
- Разделителна способност.
2. Фотометри и фотоумножители._______________________________



Основи на астрофизиката. Слънце. Звезди.
1. Слънце:
- Активни образования в Слънчеватата атмосфера;
- Магнитно поле на Слънцето;
- Цикли на слънчева активност;
- Слънчева енергия и слънчева константа;
- Слънчева активност и слънево-земни въздействия.
2. Звезди -  общи понятия.
3. Основни характеристики на звездите: температура, радиус, маса

и светимост.
4. Фотометрия. Светимост и осветеност, закон на Ламберт.
5. Видима звездна величина. Зависимост на яркостта от

разстоянието до обекта. Формула на Погсон.
6. Разстояние до звездите. Годишен паралакс, парсек.
7. Абсолютна звездна величина. Формула за връзката между

разстоянието, абсолютната и видимата звездна величина.
8. Изменение на видимата яркост на планетите и кометите при

движението им по орбита.
9. Понятие за топлинно излъчване. Закон на Вин. Константа на

Стефан-Болцман. Понятие за ефективна температура.
10. Формула за връзката между температура, светимост и радиус на

звезда.
11. Лъчева скорост. Ефект на Доплер.
12. Класификация на звездите.
13. Диаграма на Херцшпрунг-Ръсел и еволюцията на звездите.
14. Звезди от Главната последователност.
15. Гиганти и свръхгиганти.
16. Двойни звезди - визуално-двойни -  действителна орбита и

орбита, проектирана върху небесната сфера, определяне масите
на звездите.

17. Затъмнително-двойни звезди -  видове, криви на блясъка,крива



на изменение на лъчевата скорост, характеристики, форма и 
ориентация на орбитата, съотношение между размерите и 
светимостите на компонентите, ефект на отражението.

18. Спектрално-двойни звезди.
19. Определяне на масата и размера на звездите в двойни системи.
20. Физически променливи звезди. Цефеиди -  зависимост период- 

светимост. Общи сведения за други видове променливи звезди.
Практически задачи*

2 задачи*
Основи на астрофизиката. Слънце. Звезди.
1. Криви на блясъка.
2. Променливи звезди -  оценяване на блясъка по методите на 

Пикеринг и Аргеландер, построяване на криви на блясъка.

Елементи от теорията на грешките
- Правила за записване на стойностите и закръгляне.

- Правила при построяване на графика (доверителен интервал);

Прекарване на криви.



ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ 
11.-12. клас

*Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 11. и 12. клас включва и:
1. Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7., 8., 9. и 10. клас -  задължителна подготовка.
2. Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 5.-6., 7.-8. и 9.-10. клас.
3. Темите от предишните кръгове за същата възрастова група.
4. Умения за решаване на практически и наблюдателни задачи.

ТЕМИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА ТЕМИ ОТ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, 
ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ

I к]ръг
6 задачи*

I. Светлина
1. Разпространение, отражение и пречупване на светлината

• показател на пречупване
• прилагане на законите за отражение и пречупване на светлината
• пълно вътрешно явление

2. Вълнови явления при светлината
• спектър на видимата светлина
• зависимост на показателя на пречупване от дължината на 

вълната
• качествено обяснение на явленията интерференция и дифракция 

на светлината
• интензитет на светлината
• принцип на Хюйгенс
• условия за възникване на интерференчни -  максимуми и 

минимуми



• дифракционна решетка
•

II кръг

2 задачи* 2 задачи*
3. Спектрални уреди. Спектрален анализ.

4. Видове лъчения и техните източници
- видове спектри на излъчване
- спектрален анализ
- закон на Стефан и закон на Вин за излъчване на 

абсолютно черно тяло
5. Инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчи

I. Механика
1. Кинематика на постъпателно движение на материална точка.

Свободно падане. Движение на хвърлено тяло по парабола.
• векторно описание на положението, скоростта и ускорението
• графично решаване на кинематични задачи
2. Динамика на материална точка Закона на Нютон за

гравитацията.Закони на Кеплер.
• инерциални отправни системи
• принципи на механиката
• сила на триене
• движение по окръжност
• центростремителна сила
•  планетни конфигурации, сидерични и синодични периоди.
3. Закон за запазване на импулса. Движение на центъра на

масите. Закон за запазване на пълната механична енергия - 
запазване на енергията при движението на небесните тела.

4. Движение на идеално твърдо тяло.
• въртене на идеално твърдо тяло около постоянна ос
• равновесие на идеално твърдо тяло
• енергия на въртеливото движение
5. Специална теория на относителността. Релативистко

уравнение на движението, релативистки импулс и енергия, 
връзка между енергия и маса, запазване на енергията и 
импулса Релативистки ефект на Доплер.

• галилеев принцип на относителността



• принципи на теорията на относителността
• лоренцови трансформации
• релативистки ефекти
• ефект на Доплер 
II. Термодинамика
6. Идеален газ - уравнение на състоянието на идеален газ.
7. Молекулно- кинетична теория на идеален газ.
• налягне и температура чрез движението и ударите на 

молекулите;
• степен на свобода на молекула;
• средна дължина на свободен пробег
• средна кинетична енергия на молекулите и вътрешна енергия на 

идеален газ чрез температура.

III кръг
Теоретични задачи

1 задача* 2 задачи*
6. Светлинни кванти. Квантова теория на светлината

• енергия на фотона
• уравнение на Айнщайн
• вълнови свойства на частиците

II. От атома до Космоса
7. Атоми и атомни преходи

• модел на Бор за водородния атом
• спектрални серии

8. Атомно ядро
• състав
• ядрени сили
• енергия на връзката
• масов дефект

Звездна астрономия. Небесна сфера.
1. Пресмятане на разстоянието до физическия хоризонт.
2. Галактична координатана система.
3. Геометрия върху сфера.
4. Пресмятане на изменението на видимите положения под влияние 

на рефракцията в някои най-прости случаи.

Земя. Движение на Земята. Време и календар.
1. Аналема.

Небесна механика
2. Влияние на центробежните сили при околоосното въртене на 

Земята и особеностите на фигурата на Земята върху теглото на 
предметите на различна географска ширина -  качествено



9. Ядрени реакции
• ядрен синтез
• термоядрен синтез

10. Елементарни частици
• лептони и кварки

11. Взаимодействия и реакции между елементарните частици
12. Звезди. Диаграма спектър-светимост. Еволюция на звездите

• вътрешен строеж на звездите
• еволюция на звездите
• крайни стадии на звездите

13. Поглед към Вселената
• Млечен път
• Класификация на галактиките по Хъбл
• Други класификации
• Купове галактики
• Закон на Хъбл за червеното отместване

14. Минало и бъдеще на Вселената
• Мащаби на Вселената
• Космологичен принцип
• Минало на Вселената-реликтово излъчване
• Бъдеще на Вселената

обяснение.
3. Пресмятане на разликите в теглото на предметите на различни 

географски ширини, дължащи се на центробежните сили.
4. Реактивно движение. Пресмятане на реактивната тяга.
5. Ефект на гравитационната прашка -  качествено обяснение, 

примери.
6. Светлинно налягане и космически платноходи.
7. Проблем за трите тела -  общи сведения за точките на Лагранж и 

повърхностите на Рош -  примери (спътници , космически 
станции и телескопи)

8. Орбитални елементи (ефемериди).

Основи на астрофизиката. Слънце. Звезди.
1. Оптически свойства на атмосферите на планетите и 

междузвездната среда. Разсейване и поглъщане в атмосферата на 
Земята, в междупланетната и междузвездната среда. Зависимост 
от дължината на вълната.

2. Елементарни процеси на излъчване и поглъщане.
3. Електромагнитен спектър, изследван в астрофизиката.
4. Непрекъснат и линеенен спектър. Спектър на излъчване и на 

поглъщане.
5. Спектроскопия -  получаване на спектри, спектрални линии.
6. Влияние на околоосното въртене и движението на звездите върху 

вида на спектралните линии.
7. Фотометрични системи и цветни индекси.
8. Гравитационно червено преместване.
9. Фактори, влияещи върху спектъра на звездите -  температура, 

налягане, плътност, химичен състав, електромагнитни полета, 
околоосно въртене и движение на звездите.

10. Представа за вътрешния строеж на звездите.
11. Източник на енергия на Слънцето и звездите. Термоядрени 

реакции и равновесие на звездите.____________________________



12. Образуване на химически елементи в недрата на звездите.
13. Образуване на звездите.
14. Зависимост на еволюцията от масите на звездите.
15. Крайни стадии от еволюцията на звездите.
16. Нови и свръхнови звезди.
17. Бели джуджета.
18. Неутронни звезди и пулсари.
19. Черни дупки. Радиус на Шварцшилд.
20. Собствено движение на звездите. Движение на Слънцето в 

Галактиката. Апекс.

Галактична и извънгалактична астрономия. Космология.
1. Галактики- класификация активни галактики, квазари, купове и 

свръхкупове.
2. Определяне на разстоянието до галактиките.
3. Червено отместване в спектъра на Галактиките. Закон на Хъбъл 

за разширение на Вселената.
4. Гравитационни лещи.
5. Едромащабна структура на Вселената.
6. Общи сведения за Големия взрив, ранната Вселена, реликтово 

излъчване, основни проблеми на космологията.
7. Модели на Фридман, критична плътност
8. Начални сведения от специалната теория на относителността, 

обща представа за Лоренцовите преобразувания. Ефект на 
Доплер -  формула с отчитане на релативистичните ефекти.

Астрономически инструменти и методи за наблюдения
1. Разлагане на светлината, обща представа за призмите и 

дифракционните решетки.
2. Спектрални уреди.
3. Радииотелескопи и радиоинтерферометри._____________________



Практически задачи*
2 задачи*

Работа с изображения на космически обекти, спектри и др.
А. Построяване на калибровъчни графики.
Б. Оценяване на точността на измерванията.

Основни елементи на теорията на грешките
A. Систематични и случайни грешки 
Б. Абсолютна и относителна грешка
B. Грешки при измерванията
Г. Най-прости методи за повишаване на точността при 
измерване
Д. Многократни измервания на една и съща величина 

Е. Оценяване на грешката на резултат от пресмятане

Интерполиране.

Метод на хордите.



ПРОГРАМА -  МАКСИМУМ 
УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ ПО АСТРОНОМИЯ, НЕОБХОДИМ ЗА 

РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ЗА ПОДБОРЕН КРЪГ НА 
НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА И ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА 

ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ VII-VIII, 1Х-Х И Х-Х11 КЛАС 

I. ТЕОРЕТИЧНИ ЗАДАЧИ. 
1. Познания за звездното небе.

A. Съзвездия.
Б. Основни митове, свързани със съзвездията, от 
гръцката митология и българския фолклор.
B. Имена на ярките звезди.
Г. Зодиакални съзвездия.

1) Зодиакални съзвездия и зодиакални знаци.
2) Последователност на зодиакалните знаци и 

съответните периоди от годината, когато Слънцето 
преминава през тях.

2. Небесна сфера.
A. Системи небесни координати. (Общи формули за 
преход от един вид координатна система в друг не се 
включват.)
1) Хоризонтална.
2) Екваториална -  деклинация, ректасцензия и часов ъгъл..
3) Еклиптична.
4) Галактична.
Б. Видимо денонощно въртене на небесната сфера.
1) Изглед на звездното небе от различни географски 
ширини -  изгряващи и залязващи, неизгряващи, 
незалязващи светила.
2) Кулминации на светилата.
3) Определяне на географската ширина.
B. Рефракция
1) Обяснение. Определение за ъгъл на рефракция
2) Качествено описание на влиянието на рефракцията 
върху видимите положения на светилата.
3) Характерна стойност на ъгъла на рефракция на 
хоризонта. (Формула за пресмятане на ъгъла не се включва)
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Г. Аберация на светлината.
1) Обяснение. Определение за ъгъла на аберация.
2) Качествено описание на влиянието на аберацията върху 
видимите положения на светилата.
3) Формула за ъгъла на аберация.
Д. Прецесия и нутация.
1) Общи сведения за прецесията.
2) Влияние на прецесията върху екваториалните
координати на светилата -  качествено описание.
4) Пресмятане на изменението на екваториалните
координати под влияние на прецесията в някои най-прости 
случаи.
3) Общи сведения за нутацията.

3. Движения на Слънцето и измерване на времето.
A. Годишно движение на Слънцето по еклиптиката.

1) Точки на равноденствие и слънцестоене.
2) Смяна на годишните времена.
3) Денонощно движение на Слънцето в различни 

периоди на годината на различни географски ширини.
4) Видимост на различни части от звездното небе 

през различни периоди от годината.
Б. Измерване на времето.

1) Звездно и слънчево денонощие.
2) Звездно и слънчево време.
3) Местно и поясно време.
4) Уравнение на времето.

а) Общи сведения.
б) Истинско и средно слънчево време.

5) Универсално време.
6) Определяне на географската дължина.

B. Календар.
1) Брой дни в месеците и в годината.
2) Звездна и тропична година.
3) Юлиански календар.
4) Григориански календар.
5) Общи сведения за лунните календари.
6) Юлиански дни.

4. Слънчева система.
А. Обща представа за слънчевата система.

1) Ред на планетите по отдалеченост от Слънцето.
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2) Планети от земен тип и планети гиганти.
3) Най-важни спътници на планетите..
4) Обща представа за размерите на планетите, 

разстоянията им до Слънцето и орбиталните им периоди.
5) Строеж на Слънчевата система -  планети, 

спътници, малки тела, астероден пояс, пояс на Куйпер, 
облак на Оорт.
Б. Разстояния до телата в Слънчевата система.

1) Астрономическа единица.
2) Денонощен паралакс.

В. Движения на Луната.
1) Движение на Луната около Земята.
2) Лунни фази.
3) Сидеричен и синодичен лунен месец. Видими 

движения на Луната на фона на звездното небе.
4) Покрития на небесни светила от Луната.
5) Затъмнения.

а) Лунни затъмнения -  пълни и частични, 
затъмнения от сянката и от полусянката на Земята, 
продължителност на затъмненията.

б) Слънчеви затъмнения -  пълни, частични, 
пръстеновидни, продължителност на затъмненията.

в) Условия за настъпване на затъмненията -  
наклон на лунната орбита към еклиптиката, линия на 
възлите, видимост и продължителност на затъмненията за 
различни места по Земята.

г) Повторяемост на затъмненията -  прецесия на 
лунната орбита, сарос.

6) Околоосно въртене на Луната.
а) Видима и невидима страна на Луната, ден и 

нощ на Луната.
б) Общи сведения за оптическите либрации по 

селенографска ширина и дължина.
Г. Движения на планетите.

1) Видими движения на планетите на фона на небето.
2) Планетни конфигурации.
3) Сидерични и синодични периоди на планетите.

Д. Планетата Земя.
1) Форма и размери.

а) Общи сведения.
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б) Качествена представа за изменението на 
линейната дължина на 1° по географската ширина, от 
екватора към полюсите.

2) Математически и физически хоризонт.
а) Качествена представа за отдалечаването на 

физическия хоризонт с увеличаване на височината на 
наблюдателния пункт.

б) Пресмятане на разстоянието до физическия
хоризонт.

в) Влияние на центробежните сили при 
околоосното въртене на Земята и особеностите на фигурата 
на Земята върху теглото на предметите на различна 
географска ширина -  качествено обяснение.

г) Пресмятане на разликите в теглото на 
предметите на различни географски ширини, дължащи се 
на центробежните сили.

3) Махало на Фуко -  качествено описание. 
Е.Физически условия и химически състав на телата от 
Слънчевата система.

1) Планети и техните спътници
а) Химически състав и вътрешен строеж.
б) Физически условия на повърхността.
в) Атмосфера и климат.
г) Явления, свързани с видимостта на Слънцето 

и другите небесни светила от повърхността на телата.
2) Комети.

а) Химически състав и строеж.
б) Въздействие на Слънцето.

3) Метеори и метеорити.
а) Явлението метеор.
б) Метеорен рой -  родителско тяло, еволюция.
в) Метеорен поток -  радиант, активност.
г) Общи сведения за метеоритите.

4) Астероиди.
а) Правило на Тициус-Боде.
б) Химически състав и основни параметри.
в) Разпределение в Слънчевата система -  

главни семейства от астероиди, пояс на Куйпер.
5. Гравитация.

А. Общи сведения от механиката.
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1) Кинематика.
а) Път, скорост, ускорение.
б) Равномерно праволинейно движение.
в) Неравномерно праволинейно движение. 

Закон за движението и за скоростта.
г) Криволинейно движение -  посока на 

скоростта.
д) Равномерно движение по окръжност -  

линейна и ъглова скорост и връзката между тях, 
центростремително ускорение и формулата за него.
2) Механика.

а) Сила. Трите принципа на механиката.
б) Принцип на Галилей за относителност, 

събиране на скорости, инерциални и неинерциални 
отправни системи.

в) Работа и енергия. Закон за запазване на
енергията.

г) Импулс, закон за запазване на импулса.
д) Момент на импулса, закон за запазване на 

момента на импулса.
Б. Всемирно привличане.

1) Закон на Нютон за всемирното привличане.
2) Движение на тяло в гравитационното поле на 

Земята близо до земната повърхност.
а) Свободно падане.
б) Тяло, хвърлено под ъгъл спрямо хоризонта. 

Потенциална енергия.
в) Период на математично махало.

3) Теореми.
а) Гравитационни сили, действащи върху 

пробно тяло от страна на масивно кълбо със 
сферично-симетрично разпределение на плътността.

б) Гравитационни сили, действащи върху 
пробно тяло, намиращо се в кухина, ограничена от 
сферични слоеве вещество със сферично-симетрично 
разпределение на плътността.
4) Движение по орбити.

а) Потенциална енергия на тяло в 
гравитационното поле на космически обект в общия 
случай. Общ вид на закона за запазване на енергията.
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б) Космически скорости. Кръгова скорост и 
скорост на избягване в общия случай, трета космическа 
скорост.

в) Закони на Кеплер.
- I закон. Конични сечения, перицентър, 

апоцентър, голяма и малка полуос и ексцентрицитет на 
елипса.

- II закон. Съотношение между 
разстоянията и скоростите в перицентъра и апоцентъра, 
изразяване на разстоянията и скоростите в перицентъра и 
апоцантъра чрез ексцентрицитета, голямата полуос и 
кръговата скорост. II закон на Кеплер като следствие от 
закона за запазване на момента на импулса.

- III закон. Константа на Кеплер, III закон 
в общ вид за тела с равностойни маси (двойна звезда). 
Формулата за кръгова скорост като следствие от III закон 
на Кеплер. Връзка между. III закон на Кеплер и закона за 
запазване на енергията.

5) Тегло и безтегловност.
6) Космонавтика.

а) Реактивно движение. Пресмятане на
реактивната тяга.

б) Ефект на гравитационната прашка -  
качествено обяснение, примери.

в) Светлинно налягане и космически
платноходи.

7) Приливни взаимодействия.
а) Земни приливи. Синхронно въртене на

Луната.
в) Обяснение на приливните взаимодействия и 

резултатите от тях при други космически тела.
б) Количествена оценка на приливното

въздействие на космически обекти върху тела с различни 
размери и на различни разстояния.

в) Количествена оценка на приливното
въздействие на космически обекти върху системи от две 
гравитационно свързани тела. Предел на устойчивост.

6. Астрономическа оптика, прибори и методи.
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A. Връзка между линейните размери, разстоянията и 
видимите ъглови размери на обектите. Разделителна 
способност на човешкото око.

Б. Общи сведения от оптиката.
1) Геометрична оптика.

а) Праволинейно разпространение, отражение и 
пречупване на светлината. Закони за отражението и 
пречупването.

б) Плоски огледала. Построяване на образи на 
обекти, отразени от плоски огледала.

в) Вдлъбнати и изпъкнали сферични огледала. 
Построяване на образи в различни случаи.

г) Двойно-изпъкнали и вдлъбнати лещи. 
Построяване на образи в различни случаи.

д) Основна формула на геоматричната оптика.
б) Получаване на образ на предмет с камера

обскура.
2) Вълнова оптика.

а) Параметри на електромагнитните вълни -  
скорост, дължина, период, честота.

б) Електромагнитен спектър.
в) Общи сведения за интерференцията и

дифракцията.
г) Разлагане на светлината, обща представа за 

призмите и дифракционните решетки.

B. Оптически телескопи.
1) Основни системи телескопи.

а) Принципно устройство -  обектив и окуляр.
б) Рефрактори
в) Рефлектори

- система Нютон
- система Касегрен

2) Основни характеристики и качества на телескопа.
а) Проникваща способност.

- Зависимост на проникващата
способност от диаметъра на обектива.

- Зависимост на проникващата
способност от други фактори.
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- Формула за оценяване на граничната 
звездна величина при визуално наблюдение с телескоп.

б) Увеличение. Обяснение и формула за
увеличението.

в) Светлосила. Обяснение и формула за
светлосилата.

г) Мащаб на изображението в главния фокус на
обектива.

д) Разделителна способност.
- Диск на Ейри.
- Формула за разделителната способност. 

Г. Други прибори и методи на астрономията.
1) Обща представа за астрономическата фотография и 

фотометрия.
а) Фотографски материали.
б) ССБ камери
в) Фотометри.

2) Спектроскопия
а) Получаване на спектри, спектрални линии.
б) Излъчване на веществото -  формиране на 

спектралните линии.
в) Ефект на Доплер.

3) Астрономически прибори за наблюдение в 
различни диапазони на електромагнитния спектър.

7. Астрофизика.
А. Фотометрия.

1) Разстояния и собствено движение на звездите.
а) Обща представа. Светлинна година.
б) Годишен паралакс. Парсек.
в) Собствено движение на звездите. Радиална 

(лъчева) и тангенциална скорост.
2) Звездни величини..

а) Светимост и осветеност. Закон на Ламберт.
б) Видима звездна величина. Формула на

Погсон.
в) Абсолютна звездна величина. Формула за 

връзката между разстоянието, абсолютната и видимата 
звездна величина.
Б. Звезди.

1) Светимости и температури на звездите.
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а) Спектър на абсолютно черно тяло. Закони на 
Вин и на Стефан-Болцман. Формула на Планк за енергията 
на фотоните.

б) Формула за връзката между светимостта, 
радиуса и температурата на една звезда.

в) Фотометрични системи и цветни индекси.
2) Спектрална класификация на звездите.

а) Елементи на спектралния анализ -  
химически състав на звездите.

в) Влияние на физическите условия върху 
спектъра на звездното вещество -  обща представа за 
влиянието на температурата, налягането, плътността и 
електромагнитните полета.

г) Влияние на околоосното въртене и 
движението на звездите върху вида на спектралните линии.

3) Диаграма на Херцшпрунг-Ръсел. Общи сведения за 
еволюцията на звездите.

а) Образуване на звездите.
б) Звезди от Г лавната последователност.

- Термоядрени реакции и равновесие на
звездите.

- Зависимост на еволюцията от масите на
звездите.

в) Червени гиганти.
г) Бели джуджета, неутронни звезди, черни 

дупки. Радиус на Шварцшилд. Гравитационно червено 
преместване.

4) Двойни звезди.
а) Визуално-двойни.

- Действителна орбита и орбита, 
проектирана върху небесната сфера.

- Определяне на масите на звездите.
в) Затъмнително-двойни.

- Основни видове -  тип Алгол и Р Ьуг.
- Криви на блясъка и криви на изменение 

на лъчевите скорости -  характеристики на формата и 
ориентацията на орбитите, съотношение между размерите 
и светимостите на компонентите, ефект на отражението.

5) Физически променливи звезди.
а) Цефеиди, зависимост период-светимост.
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б) Нови и свръхнови.
в) Общи сведения за други видове променливи

звезди.
6) Слънце.

а) Общи сведения. Слънчева енергия и 
слънчева константа.

в) Строеж.
г) Слънчева активност и слънчево-земни

връзки.
В. Строеж на Вселената.

1) Галактики.
а) Нашата Галактика -  форма, размери, 

движение на звездите, звездни системи (купове, 
асоциации), междузвездно вещество, звездни населения.

б) Класификация на галактиките.
в) Активни галактики, квазари.
д) Купове и свръхкупове от галактики, 

едромащабна структура на Вселената.
2) Космология.

а) Начални сведения от специалната теория на 
относителността, обща представа за Лоренцовите 
преобразувания.

б) Закон на Хъбъл за разширението на 
Вселената. Пресмятане на разстояния до далечни обекти.

в) Модели на Фридман, критична плътност.
г) Общи сведения за Големия взрив, ранната 

Вселена, реликтовото излъчване, основни проблеми на 
космологията..

II. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
1. Основни елементи на теорията на грешките

A. Систематични и случайни грешки 
Б. Абсолютна и относителна грешка
B. Грешки при измерванията
Г. Най-прости методи за повишаване на точността 

при измерване
Д. Многократни измервания на една и съща величина.

1) Начални сведения за Г аусовото разпределение.
2) Средно квадратично отклонение.

Е. Оценяване на грешката на резултат от пресмятане
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Ж. Правила за записване на стойностите и 
закръгляване

2. Интерполиране.
3. Работа с таблици.

А. Разчитане и извличане на информация от таблици.
Б. Представяне на данни от измервания и резултати от  
пресмятания в таблици.

1) Обозначаване на графите и величините.
2) Обозначаване на размерностите на величините.

4. Работа с графики.
А. Разчитане и извличане на информация от графики.
Б. Представяне на данни от измервания и резултати от 
пресмятания в графики.

1) Обозначаване на осите и величините.
2) Обозначаване на размерностите на величините.
3) Избор на мащаб на осите.
4) Прекарване на криви.
5) Метод на хордите.

5. Работа с изображения на космически обекти, спектри и др.
A. Пресмятане на мащаби.
Б. Построяване на калибровъчни графики.
B. Оценяване на точността на измерванията.

III. НАБЛЮДАТЕЛНИ ЗАДАЧИ.
1. Ориентиране по небето и работа с карти и справочна 

литература.
А. Познаване на звездното небе и космическите обекти.

1) Намиране на съзвездия по небето, познаване на 
имената на ярките звезди.

2) Познаване на приблизителните видими звездни 
величини на най-ярките звезди, Слънцето, Луната, 
познаване на ъгловите размери на Слънцето и Луната и 
някои ъглови разстояния между звезди.

2) Разпознаване на планетите по небето.
3) Намиране с телескоп или бинокъл на по-ярките 

двойни звезди, звездни купове, галактики и мъглявини.
4) Приблизително определяне на фазата на Луната.
5) Познаване на лунните морета и някои по-известни 

лунни кратери.
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6) Разпознаване по фотографии на по-известни 
мъглявини и галактики.
Б. Ориентиране по нощното и дневното небе.
1) Посоки на света.
2) Най-прости начини за ориентиране.
3) Работа с компас.
4) Работа с компас и географска карта.
В. Работа със звездни карти, каталози, атласи, 
астрономически календари и справочници.
1) Отъждествяване на звезди и други обекти на звездното 
небе и на звездна карта. Определяне на екваториалните 
координати на космическите обекти върху картата.
2) Работа с подвижна звездна карта.

а) Определяне на частта от небето, която е над 
хоризонта в даден момент.

б) Определяне на височината и азимута на светилата 
по картата и отъждествяване на обектите на небето.

в) Определяне на моментите на изгрев, залез и 
кулминации на светилата по картата.
3) Работа с каталози, атласи и справочници.
4) Работа с астрономически календар.

2. Наблюдения.
А. Работа с наблюдателна техника.

1) Определяне на точното време.
а) Сверяване на часовника.
б) Засичане на моменти от време и 

продължителност на явленията.
2). Наблюдения с телескоп.
а) Познаване и умение за работа с телескопи с 

различна монтировка. Насочване на телескопа, намиране на 
космическия обект, фокусиране.

б) Избор на телескоп с подходящи характеристики за 
целта на наблюдението.

3). Основни знания и умения по астрофотография.
4). Правила за опазване на наблюдателната техника.

Б. Основни видове наблюдения.
1) Слънце -  зарисуване на слънчеви петна, 

определяне на числото на Волф.
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2) Променливи звезди -  оценяване на блясъка по 
методите на Пикеринг и Аргеландер, построяване на криви 
на блясъка.

3) Комети -  зарисуване и оценяване на блясъка.
4) Метеори -  нанасяне на метеорите на звездни карти, 

определяне на звездните им величини.

ДОПЪЛНЕНИЕ
Необходими математически знания.

A. Знания, които не се изучават в училище -  основни 
понятия от геометрията върху сфера.
1) Най-кратко разстояние между точки върху сфера и голям 
кръг.
2) Сферичен триъгълник -  определение, качествена 
зависимост на сумата на ъглите от площта.
3) Понятие за телесен ъгъл и стерадиан.
Б. Знания, които се изучават в по-горен клас от 
съответната възрастова група на участниците в 
олимпиадата.
1) Логаритмуване.
2) Тригонометрични функции за ъгли в правоъгълен 
триъгълник.
B. В решаването на задачите не се използват:

1) Сферична тригонометрия.
2) Интегриране.
3) Диференциални уравнения.
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