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Štruktúra AO

• iba jedna kategória určená pre stredoškolákov

• 2 kolá: domáce a celoštátne

domáce kolo

• 4 príklady, 1 praktická úloha

• úspešní riešitelia postupujú priamo do 

celoštátneho kola /treba získať minimálne 

polovicu bodov/



celoštátne kolo

• 3-5 príkladov

• praktická úloha /pozorovanie v planetáriu, 

súradnice planét.../

• dátová analýza

• úspešným riešiteľom je každý, kto získa aspoň 

polovicu bodov

• 5 najlepší sú vybraní do tímu na medzinárodnú 

olympiádu



informácie, zadania, termíny

• stránka Slovenskej astronomickej spoločnosti:

– www.sas.astro.sk

• stránka Astronomického klubu Bratislava

– www.vesmir.sk



Medzinárodná olympiáda v astronómii 

a astrofyzike (IOAA)

• koná sa od roku 2007

• zúčastňuje sa okolo 40 krajín a viac než 200 

študentov

• IOAA 2019 sa uskutočnila v Maďarsku

• v roku 2020 bude súťaž v Kolumbii



Príprava na IOAA

• počítanie príkladov zo starších ročníkov IOAA

• príklady z AO iných štátov (Česko, Singapur, USA, 

Veľká Británia)

• príklady z FO s astronomickou tematikou

• pozorovanie, slepé mapy, príprava v planetáriu

• spoločná príprava viacerých európskych štátov na 

IWAA



Ako to vyzerá na IOAA?



Otvárací ceremoniál

• Prezentácia všetkých tímov

• Kultúrny program

• Študentov potom oddelia od lídrov, odovzdávajú sa 

elektronické zariadenia

• Nasledujúcich pár dní sú študenti izolovaní od lídrov 

aj od zvyšku sveta

• Každý tím má k dispozícii miestneho sprievodcu



Otvárací ceremoniál



Otvárací ceremoniál



Samotná súťaž

• jednotlivé testy sú rozdelené na niekoľko dní

• medzitým sa konajú exkurzie 

• po skončení všetkých testov sa študenti znovu stretnú 

s lídrami počas kultúrneho večera

• možnosť zatancovať/zaspievať národnú pieseň, 

prípadne inak pobaviť zvyšok účastníkov



Úlohy na IOAA

• pozorovacie kolo: 25% bodov

• dátová analýza: 25% bodov, zvyčajne 4 hodiny

• teória: 50% bodov, 5 hodín

• samostatná tímová súťaž





Ukážky úloh z IOAA

• krátky príklad

Ak stredná kvadratická rýchlosť tepelného pohybu 
častíc plynu v planetárnej atmosfére prekročí hodnotu 
únikovej rýchlosti, potom väčšina tohto plynu unikne z 
planéty. 

Aká je minimálna relatívna atómová hmotnosť 
ideálneho jednoatómového plynu, ktorý neuniká z 
Titánu?

Daná je hmotnosť Titánu, polomer Titanu, povrchová 
teplota Titanu



• dlhý príklad

Stroskotal si na ostrove. Naštastie máš hodinky nastavené na 
čas v Bangkoku, kompas, mapu a kalkulačku. Z bezvedomia sa 
prebudíš tesne po súmraku. Je zamračené, ale o približne hodinu 
neskôr je vidno Orión v medzere medzi oblakmi. Odhadneš, že 
hviezda Rigel je okolo 52,5° nad horizontom a má azimut 109°. 
Podľa tvojich hodiniek je práve 01:00 hodín 21. novembra 2017. 
Náhodou si pamätáš, že Greenwichský hviezdny čas o polnoci 1. 
januára 2017 bol 6h 43min a že R.A. a Dec Rigela sú 5h 15m a -
8° 11’. Bangkok je v časovom pásme UT+7

a) zisti miestny hodinový uhol Rigela

b) zisti aktuálny Greenwichský hviezdny čas

c) vypočítaj zemepisnú dĺžku ostrova

d) vypočítaj s presnosťou na uhlovú minútu zemepisnú šírku 
ostrova



• praktická úloha

Ďalekohľad je už nastavený na slabý hviezdny objekt. Identifikuj 

objekt a označ ho v tabuľke. Použi akúkoľvek techniku na 

identifikovanie objektu. Ak ale pohneš ďalekohľadom, nikto ti 

nepomôže dať ďalekohľad do pôvodnej polohy.

Skúšajúci ti dá mesačný filter, okulár s krížom a stopky. Nastav 

ďalekohľad na Mesiac. Primontuj filter na ďalekohľad. 

Vypočítaj priemer Mare Serenitatis, (označeného na obrázku 

dole) ako zlomok mesačného priemeru, tak že odmeriaš čas 

pohybu Mesiaca a zvlášť pohybu krátera pri vypnutom 

hodinovom pohone.



Záverečný ceremoniál

• odovzdávanie čestných uznaní a medailí

• ocenenia na IOAA sa určovali podľa priemeru bodov 
troch najlepších súťažiacich

• zlatá medaila: viac než 90%

• strieborná medaila: 78 – 89%

• bronzová medaila: 65 – 77%

• čestné uznanie: 50 – 64%

• od roku 2019 sa používa nový systém



Záverečný ceremoniál















































































Ďakujem za pozornosť


