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Príloha 1  TOAST – Test of Astronomy Standard Survey 

Slovenský preklad  

1. Ak by sme mohli vidieť hviezdy na oblohe aj počas denného svetla, obrázok nižšie ukazuje, 

ako by hviezdna obloha vyzerala na poludnie. Slnko je práve najvyššie nad obzorom  

a nachádza sa blízko hviezd, ktoré patria do súhvezdia Blížencov. Blízko akého súhvezdia 

sa bude Slnko nachádzať, keď bude v ten istý deň zapadať? 

 

 

○ A. Lev 

○ B. Býk 

○ C. Baran 

○ D. Rak 

o E. Blíženci 

 

2. Obrázok v 1. otázke ukazuje polohu hviezd na oblohe v určitý deň na poludnie. Ako dlho 

budete musieť čakať, aby ste videli súhvezdie Blížencov v rovnakej pozícii o polnoci? 

○ A. 12 hodín 

○ B. 24 hodín 

o C. 6 mesiacov 

○ D. 1 rok 

○ E. Súhvezdie Blížencov nie je možné vidieť v tejto pozícii o polnoci. 
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3. V čase východu Mesiaca sa pozeráte sa na východný obzor a zistili ste, že Mesiac je práve 

vo fáze novu. Ktorý z obrázkov nižšie ukazuje, ako bude Mesiac vyzerať, keď bude 

najvyššie nad obzorom v ten istý deň? 

 

 

○ A 

○ B 

○ C 

○ D 

o E 

 

4. Nachádzate sa v strednej Európe a je prvý októbrový deň. Ako sa bude pozícia Slnka 

na poludnie líšiť o dva týždne neskôr? 

○ A. Posunie sa smerom k severu. 

○ B. Posunie sa do vyššej polohy na oblohe. 

○ C. Zostane v rovnakej pozícii. 

o D. Posunie sa do polohy bližšie k obzoru. 

○ E. Posunie sa smerom k západu. 

 

5. Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie popisuje, prečo pozorujeme zmeny fáz Mesiaca? 

 

○ A. Tieň Zeme postupne dopadá na rôzne časti Mesiaca. 

○ B. Mesiac má tvar splošteného disku. Z pohľadu pozorovateľa na zemskom povrchu 

Mesiac postupne mení tvar, v závislosti od uhlu pod ktorým tento disk pozorujeme. 
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○ C. Zmeny fáz spôsobujú oblaky v zemskej atmosfére, ktoré postupne zakrývajú iné časti 

Mesiaca. 

○ D. Mesiac osvetľuje slnečné svetlo odrazené od Zeme. Keď je Mesiac nižšie 

nad obzorom, toto osvetlenie je menej účinné, preto ho nevidíme celý. 

o E. Vždy vidíme iba časť osvetlenej strany Mesiaca, podľa toho, aká je jeho relatívna 

poloha voči Zemi a Slnku. 

6. Predstavte si, že vidíte Mars vychádzať na východe o 18:30. Ktorým smerom sa budete 

pozerať na Mars o šesť hodín neskôr, keď bude najvyššie nad obzorom? 

 

○ A. smerom na sever 

o B. smerom na juh 

○ C. smerom na východ 

○ D. smerom na západ 

○ E. priamo nad hlavu 

 

7. Predstavte si, že by zemská os nebola naklonená. Ako by to ovplyvnilo striedanie ročných 

období v našich zemepisných šírkach? 

o A. Už by sme nedokázali rozlišovať ročné obdobia. 

○ B. Naďalej by sme pozorovali striedanie ročných období, ale rozdiel medzi nimi by 

nebol tak veľký. 

○ C. Naďalej by sme pozorovali striedanie ročných období, ale rozdiel medzi nimi bol 

väčší. 

○ D. Nevšimli by sme si žiadnu zmenu. 

 

8. Ako Slnko produkuje energiu, ktorá umožnila vznik života na Zemi? 

○ A. Plyny vo vnútri Slnka horia a uvoľňujú veľké množstvo energie. 

○ B. Plyny vo vnútri Slnka sa zahrievajú počas stláčania a uvoľňujú tak veľké množstvo 

energie. 

○ C. Energia, ktorá bola uväznená v magnetickom poli Slnka je postupne uvoľňovaná. 

o D. Vodík sa mení na hélium a pri tomto procese sa uvoľňuje veľké množstvo energie. 

○ E. Jadro Slnka obsahuje rádioaktívne prvky, ktoré pri rozpade uvoľňujú energiu. 
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9. Veľký tresk je najlepšie popísaný ako: 

o A. Udalosť pri ktorej vznikla všetka hmota aj priestor z energie koncentrovanej 

v nekonečne malom objeme. 

○ B. Udalosť pri ktorej vznikla všetka hmota a tá bola rozptýlená do okolitého priestoru. 

○ C. Udalosť pri ktorej bola rozptýlená všetka hmota a energia do okolitého priestoru. 

○ D. Udalosť pri ktorej vzniklo usporiadanie planetárnych systémov. 

 

10. Ktorý z nasledujúcich zoznamov je správne usporiadaný od miesta najbližšie k Zemi, 

po miesto najďalej od Zeme? 

○ A. Slnko, Mesiac, okraj slnečnej sústavy, Polárka, okraj Galaxie 

○ B. Slnko, Polárka, Mesiac, okraj Galaxie, okraj slnečnej sústavy 

○ C. Mesiac, Polárka, Slnko, okraj slnečnej sústavy, okraj Galaxie 

o D. Mesiac, Slnko, okraj slnečnej sústavy, Polárka, okraj Galaxie 

○ E. Polárka, Mesiac,Slnko, okraj Galaxie, okraj slnečnej sústavy 

 

11. Ktoré z usporiadaní správne zoraďuje objekty na obrázku podľa veľkosti 

(od najmenšieho po najväčší)? 
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○ C<F<B<A<D<E 

○ E<D<F<A<B<C 

o C<B<A<F<D<E 

○ F<C<B<A<D<E 

○ žiadne z uvedených nie je správne 

12. Predstavte si, že by Zem obiehala okolo Slnka po kruhovej dráhe, takže vzdialenosť Zeme 

od Slnka by sa nikdy nemenila. Ako by to ovplyvnilo ročné obdobia v našich zemepisných 

šírkach? 

○ A. Už by sme vôbec nedokázali rozlišovať ročné obdobia. 

○ B. Rozdiel medzi ročnými obdobiami by už nebol tak veľký. 

o C. Rozdiel medzi ročnými obdobiami by bol väčší než teraz. 

○ D. Nevšimli by sme si žiadny rozdiel. 

 

13. Čo je hviezda? 

○ A. guľa plynu, ktorá odráža svetlo pochádzajúce z iného zdroja žiarenia 

○ B. jasný bod žiariaci v zemskej atmosfére 

○ C. guľa horúceho plynu, v ktorej dochádza k horeniu plynov 

o D. guľa horúceho plynu, v ktorej vznikajú jadrá ťažkých prvkov z jadier ľahkých 

prvkov 

○ E. guľa horúceho plynu, v ktorej sa štiepia jadrá ťažkých prvkov na jadrá ľahkých 

prvkov 

 

14. Aká vlastnosť hviezdy určuje všetky ostatné charakteristiky jej vývoja? 

○ A. svietivosť 

○ B. teplota 

○ C. farba 

o D. hmotnosť 

○ E. chemické zloženie 

15. Súčasné dôkazy o vývoji vesmíru nám ukazujú, že: 

○ A. sa nachádzame sa blízko stredu vesmíru. 

○ B. galaxie sa rozpínajú do prázdneho priestoru. 

o C. kopy galaxii sa viditeľne navzájom od seba vzďaľujú. 

○ D. blízke galaxie sú mladšie než vzdialené galaxie. 
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16. Hviezda začína svoj život ako: 

○ A. kúsok uvoľnený z inej hviezdy alebo planéty 

○ B. biely trpaslík 

○ C. hmota v zemskej atmosfére 

○ D. čierna diera 

o E. oblak plynu a prachu 

17. Čo sa stane so Slnkom, keď dosiahne koniec svojho života? 

○ A. Zmení sa na čiernu dieru. 

○ B. Vybuchne a zničí Zem. 

o C. Zahodí svoje vonkajšie vrstvy a zostane z neho len jadro. 

○ D. Vďaka svojej hmotnosti nezanikne. 

18. Ak by ste naštartovali svoju kozmickú loď niekde v blízkosti Slnka, na svojej ceste k Plutu 

budete letieť okolo: 

○ A. planét. 

○ B. hviezd. 

○ C. mesiacov. 

o D. dvoch z týchto objektov. 

○ E. všetkých týchto objektov. 

19. Ako vznikla sústava planét okolo Slnka? 

o A. Planéty vznikli z rovnakej hmoty ako Slnko. 

○ B. Planéty aj Slnko vznikli už v čase Veľkého tresku. 

○ C. Planéty boli zachytené gravitáciou Slnka. 

○ D. Planéty vznikli fúziou vodíka v ich jadrách. 

20. Čo by ste museli urobiť pre to, aby ste vážili len polovicu súčasnej váhy? 

○ A. Odobrať polovicu zemskej atmosféry. 

○ B. Zdvojnásobiť vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom. 

○ C. Spôsobiť, že Zem bude rotovať dva krát pomalšie. 

o D. Odobrať polovicu hmoty Zeme. 

21. Astronauti sa "vznášajú" v raketopláne na obežnej dráhe, pretože: 

○ A. vo vesmíre nie je gravitácia. 

o B. padajú rovnakým smerom a rýchlosťou ako raketoplán. 
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○ C. nachádzajú sa mimo zemskej atmosféry. 

○ D. vo vnútri raketoplánu je menšia gravitácia. 

22. Atómy vyžarujú energiu vo forme svetla keď: 

○ A. uvoľnia elektróny. 

○ B. elektróny prejdú z nižšej energetickej hladiny na vyššiu. 

o C. elektróny prejdú z vyššej energetickej hladiny na nižšiu. 

○ D. sa elektróny pohybujú po obežných dráhach okolo jadra. 

23. Ktoré z nasledujúcich porovnaní viditeľného svetla a rádiových vĺn je pravdivé? 

○ A. Rádiové vlny majú nižšiu energiu a šíria sa pomalšie ako viditeľné svetlo. 

○ B. Viditeľné svetlo má kratšiu vlnovú dĺžku a nižšiu energiu ako rádiové vlny. 

o C. Rádiové vlny majú dlhšiu vlnovú dĺžku a šíria sa rovnakou rýchlosťou ako svetlo. 

○ D. Viditeľné svetlo má vyššiu energiu a šíri sa rýchlejšie ako rádiové vlny. 

○ F. Rádiové vlny majú kratšiu vlnovú dĺžku a vyššiu energiu ako viditeľné svetlo. 

24. Atómy v plaste stoličky, na ktorej sedíte vznikli: 

○ A. v Slnku. 

o B. vo hviezde, ktorá existovala pred vznikom Slnka. 

○ C. v okamihu veľkého tresku. 

○ D. približne pred 100 miliónmi rokov. 

○ F. vo vzdialenej galaxii nachádzajúcej sa v inej časti mladého vesmíru. 

 

25. Ktorý z atómov, zobrazených na obrázku nižšie, absorbuje svetlo s najväčšou energiou? 

 

 

○ A. 

○ B. 

○ C. 

o D. 
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26. Ktorý z atómov, zobrazených na obrázku v otázke 25, vyžiari svetlo s najkratšou vlnovou 

dĺžkou. 

○ A. 

○ B. 

o C. 

○ D. 

 

27. Nasledujúce grafy ukazujú závislosť žiarivého výkonu od vlnovej dĺžky pre tri neznáme 

objekty, označené A, B a C. Ktorý z týchto objektov má najvyššiu teplotu?  

 

 

 
○ A. 

o B. 

○ C. 

○ Všetky tri objekty majú rovnakú teplotu. 

○ Na základe týchto informácii nie je možné na otázku odpovedať. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


