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TEMA: LES CONSTEL�LACIONS

A1. Quina constel�laci�, que veiem tot mirant aproximadament cap al Nord, t� la 
forma d’una W?

a) L’�ssa Major
b) L’�ssa Menor
c) Cassiopea

A2. Quina constel�laci�, coneguda popularment com “el carro”, t� una forma 
que recorda a un cass� amb m�nec?

a) L’�ssa Major
b) Sagitari
c) Escorp�

A3. Quines tres estrelles formen l’anomenat “Triangle de primavera”?
a) Vega, Deneb i Altair
b) Arcturus, Regulus i Spica
c) Sirius, Procyon i Betelgeuse.

A4. Quina constel�laci�, t�picament de l’hivern, ens recorda la figura d’un 
gegant, amb dues estrelles que fan els peus, dues que fan les espatlles, i tres 
en l�nia que fan el cintur�?

a) Ori�
b) Perseu
c) Peg�s

A5. Qu� t� de particular l’estrella Polar?
a) Que �s l’estrella m�s brillant del cel.
b) Que sempre est� just a sobre del nostre cap (al zenit)
c) Que mentre tots els estels es van movent lentament pel firmament a 

mesura que avan�a la nit, l’estel Polar resta fix en un punt sense 
moure’s, mentre totes les altres estrelles sembla que girin al voltant seu.

A6. Segur que heu sentit anomenar aquestes constel�lacions: �ries, taure, 
g�mini, c�ncer, lle�, virgo, libra, escorp�, sagitari, capricorn, aquari i peixos. En 
diem el zod�ac, per�... qu� tenen de particular les constel�lacions del zod�ac?

a) Que formen una franja en el cel sobre la qual veiem moure’s 
aparentment al Sol, a la Lluna i als planetes.

b) Que pots saber si tindr�s bona sort o dolenta mirant l’hor�scop.
c) Que sempre estan visibles. S�n 12 constel�lacions que no s’amaguen 

mai.
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A7. Qu� s�n les constel�lacions circumpolars?
a) S�n les constel�lacions que nom�s veiem a l’hivern.
b) S�n les constel�lacions m�s properes a l’estel polar, i sempre estan 

visibles, no es posen mai.
c) Totes les constel�lacions s�n circumpolars, perqu� totes giren al voltant 

de l’estel polar.

A8. Com es diu l’estrella m�s brillant del cel?
a) Vega
b) Arcturus
c) Sirius

A9. Heu comptat mai les estrelles? No se’n veuen gaires, perqu� la llum del 
poble ens molesta, per� si estigu�ssiu al capdamunt d’una muntanya en un 
indret allunyat, completament a les fosques, sense cap llum que us molest�s, ni 
tan sols la de la Lluna, en veur�eu el cel ple. Quantes estrelles penseu que es 
poden arribar a veure a simple vista en una nit, sense l’ajuda de prism�tics ni 
telescopis?

a) Unes 3.500
b) Unes 35.000
c) Uns 3.500.000

A10. Sembla que estiguin quietes, per� en realitat no paren de moure’s. Si 
pogu�ssiu marcar la posici� exacta d’una estrella en el cel, i la torn�ssiu a mirar 
al cap de mitja hora, veur�eu que s’ha mogut. La constel�laci� de Virgo, per 
exemple: sembla que surti per l’est, vagi pujant i guanyant al�ada fins arribar al 
Sud, despr�s comen�ar� a baixar, i s’acabar� amagant per l’oest. Qu� provoca 
aquest moviment?

a) �s perqu� els estels giren al voltant de la gal�xia.
b) En realitat, no s�n les estrelles les que es mouen, sin� que �s la Terra la 

que gira sobre si mateixa.
c) En realitat, no s�n les estrelles les que es mouen, sin� que �s la Terra la 

que gira al voltant del Sol.
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TEMA: ELS PLANETES

B1. Quin �s el planeta que est� m�s a prop del Sol (a 58 milions de Km.)?
a) Mercuri
b) Venus
c) La Lluna

B2. A quin planeta fa m�s calor (temperatura en superf�cie de 464�C)?
a) Mercuri
b) Venus
c) J�piter

B3. Quins s�n els �nics llocs del Sistema Solar on s’ha trobat vida, en forma de 
petites bact�ries?

a) A la Terra i a Mart
b) A la Terra i en els gu�isers d’una lluna de Saturn que es diu Encelade
c) Nom�s s’ha trobat vida a la Terra

B4. Quin planeta t� la muntanya m�s alta del Sistema Solar (25 Km d’al�ada)?
a) La Terra. Es diu Everest.
b) Mart. Es diu Olympus Mons.
c) Venus. Es diu Maxwell Montes.

B5. Quantes vegades �s m�s gran el Sol que la Terra (�s a dir, quantes Terres 
cabrien a dins del Sol)?

a) 130
b) 130.000
c) 1.300.000

B6. Quin �s el planeta m�s gran (a dins hi cabrien 1.300 Terres)?
a) Saturn
b) J�piter
c) Nept�

B7. Quins s�n els planetes que tenen anells?
a) Els planetes gegants: J�piter, Saturn, Ur� i Nept�.
b) Nom�s en t� Saturn.
c) Tots els planetes en tenen.
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B8. Quin �s el planeta que est� m�s lluny del Sol (4.500 milions de Km: tant, 
que la llum del Sol triga m�s de 4 hores en viatjar fins all�)?

a) Ur�
b) Nept�
c) Plut�

B9. Digueu el nom dels 8 planetes que t� el Sistema Solar:
a) Mercuri, Venus, Mart, J�piter, Saturn, Ur�, Nept� i Plut�.
b) Mercuri, Venus, la Lluna, Mart, J�piter, Saturn, Ur� i Nept�
c) Mercuri, Venus, la Terra, Mart, J�piter, Saturn, Ur� i Nept�.

B10. Quin d’aquests cossos �s m�s petit?
a) La Lluna
b) Mercuri
c) Plut�
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TEMA: ESTRELLES, GAL�XIES I NEBULOSES

C1. Les estrelles s�n immenses boles de gas. Per�, d’on surten l’escalfor i la 
llum que emeten les estrelles com el Sol?

a) Aquest gas es crema, igual que el gas que fem servir a casa per la cuina 
i la calefacci�.

b) Com que l’estrella gira molt r�pid, aix� fa que el gas s’il�lumini i s’escalfi.
c) Surt de les reaccions nuclears que tenen lloc a l’interior de l’estrella. De 

fet, �s com si a l’interior del Sol hi haguessin milers de milions de 
bombes nuclears explotant juntes cada segon.

C2. Qu� �s el Big Bang?
a) El nom d’una torre que hi ha a Londres, famosa per la precisi� amb que 

el seu rellotge marca les hores.
b) Vol dir “gran explosi�”, i �s el nom com es coneix el moment en qu� es 

va originar l’Univers.
c) �s el nom d’una gal�xia.

C3. Quants anys es calcula que t� l’Univers?
a) Uns 100 milions d’anys
b) Uns 5.000 milions d’anys
c) Uns 13.700 milions d’anys

C4. Una gal�xia �s una enorme col�lecci� d’estrelles que viuen juntes. La 
gal�xia on nosaltres vivim es diu Via L�ctia. Quantes estrelles creiem que t�?

a) Uns 200.000 milions
b) Uns 200 milions
c) Uns 2 milions

C5. Una nebulosa �s un immens n�vol de gas i pols que sura per l’espai. Qu� 
m�s podem dir d’una nebulosa?

a) Que amb aquest gas es formaran noves estrelles i planetes.
b) Que algunes nebuloses es formen despr�s de l’explosi� d’una estrella, 

quan el gas que la composava s’escampa per tot el seu voltant.
c) Les dues respostes anteriors s�n correctes.

C6.Quan mirem amb el telescopi, veiem que moltes estrelles estan juntes, 
formant grupets que anomenem c�muls. Perqu� estan juntes aquestes 
estrelles?

a) Perqu� la for�a de la gravetat fa que s’ajuntin les unes a les altres.
b) Perqu� han nascut totes de la mateixa nebulosa.
c) �s una il�lusi� �ptica. En realitat no estan juntes, per� vistes des de la 

Terra ens ho sembla.
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C7. Una supernova �s l’explosi� d’una estrella molt grossa i pesada. Les 
estrelles m�s pesades al final de la seva vida exploten. �s una explosi� molt i 
molt forta. Qu� queda de l’estrella, despr�s d’aquesta explosi�?

a) Queda una nebulosa i, enmig, on abans hi havia l’estrella, queda una 
estrella que �s tant petita com una ciutat, per� que pesa el doble que el 
Sol. Se’n diu estel de neutrons, i una culleradeta de la mat�ria que la 
composa pesa milers de milions de Kg.

b) All� on hi havia l’estrella queda un forat negre: un objecte que no podem 
veure, per� que t� una for�a de gravetat tan forta que qualsevol cosa 
que s’hi acosti m�s del compte queda atrapat per aquesta gravetat i ja 
no pot escapar.

c) Les dues respostes anteriors s�n correctes. Tot dep�n de com de gran 
�s l’estrella que explota. En aquelles que pesen m�s de 20 vegades el 
Sol, es formar� el forat negre. En les que pesen entre 8 i 19 vegades el 
Sol, es formar� l’estel de neutrons.

C8. Una nebulosa planet�ria �s un tipus de nebulosa petita i arrodonida, que 
quan la mirem pel telescopi es pot arribar a confondre amb un planeta, i d’aqu� 
li ve el nom. Com es forma una nebulosa planet�ria?

a) Es forma quan es mor una estrella petita com ara el Sol.
b) Es forma per l’explosi� d’un planeta.
c) Es forma quan xoquen dues estrelles.

C9. La Gal�xia d’Andr�meda �s una gal�xia molt propera a la nostra, que t� 
forma d’espiral, i que ara mateix ve directa cap a nosaltres, de manera que 
segurament acabarem xocant amb ella d’aqu� a alguns milers de milions 
d’anys. Es troba a una dist�ncia de 24 trilions de kil�metres, de manera que la 
seva llum triga dos milions i mig d’anys en viatjar des d’all� fins aqu�. Podem 
veure aquesta gal�xia a simple vista?

a) S�, si estem en un indret fosc, sense llums que ens molestin.
b) No, fan falta com a m�nim uns prism�tics per poder-la veure.
c) No, fa falta un telescopi per poder-la veure.

C10. Les estrelles poden tenir colors diferents. Les m�s joves solen ser 
blanques o blaves, i s�n les m�s calentes. Les d’edat interm�dia solen tenir un 
color groc com el del Sol. Les m�s velles solen ser de color ataronjat o vermell, 
i s�n m�s fredes. Per� qu� �s una gegant vermella?

a) �s una estrella que acaba de n�ixer.
b) �s el que li passa a una estrella com el Sol quan es fa vella: que es 

comen�a a inflar i es fa molt m�s gran, per� a la vegada es torna m�s 
vermellosa i m�s freda.

c) �s una estrella que est� a punt d’explotar i convertir-se en un forat 
negre.
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TEMA: FEN�MENS ASTRON�MICS

D1. La marea �s un fenomen que podem veure als mars i oceans: el nivell de 
l’aigua puja, despr�s torna a baixar, despr�s torna a pujar, despr�s baixa de 
nou... Qu� provoca les marees?

a) La for�a de la gravetat de la Lluna, que atreu cap a ella l’aigua.
b) La rotaci� de la Terra: com que el nostre planeta gira, aix� fa que l’aigua 

es mogui, igual que en un got quan el movem.
c) La difer�ncia de temperatures. L’aigua s’escalfa durant el dia i es refreda 

durant la nit, i aix� en provoca el moviment.

D2. Qu� �s un eclipsi de Sol?
a) �s quan el Sol s’amaga darrera de l’ombra de la Terra.
b) �s quan la Lluna es posa al davant del Sol i ens tapa la seva llum.
c) �s quan el Sol s’apaga perqu� �s de nit.

D3. Durant un eclipsi de Lluna, aquesta no desapareix del tot, sin� que 
continuem veient-la, per� de color ataronjat o vermell. Qu� provoca un eclipsi 
de Lluna?

a) Que la Lluna passa per l’ombra de la Terra.
b) Que el Sol passa per davant de la Lluna i ens la tapa.
c) �s quan la Lluna es deixa de veure perqu� �s de dia.

D4. Perqu� fa m�s calor a l’estiu?
a) Perqu� a l’estiu la Terra est� m�s a prop del Sol.
b) Perqu�, degut a la inclinaci� de la Terra, a l’estiu el Sol est� m�s amunt 

en el cel i la seva energia ens arriba m�s intensament.
c) Perqu� com que fan el canvi d’hora ens llevem una hora m�s tard.

D5. Un cometa �s una bola de roca i gel. En acostar-se al Sol, el gel es fon i el 
cometa desenvolupa una cua brillant de gas i pols. Cap a on apunta la cua dels 
cometes?

a) Sempre en direcci� oposada al Sol.
b) La cua ressegueix m�s o menys el cam� per on ha passat el cometa.
c) Les dues anteriors s�n correctes, perqu� en realitat els cometes tenen 

dues cues.
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D6. La Lluna brilla perqu� reflecteix la llum del Sol. Com que la Lluna gira al 
voltant de la Terra, aix� fa que el tros il�luminat vagi canviant cont�nuament, 
segons quina sigui la seva posici� respecte de la Terra i del Sol. En un per�ode 
d’aproximadament un mes, la Lluna completar� quatre fases: quart creixent, 
Lluna plena, quart minvant i... quina �s la fase que falta?

a) i un altre cop Lluna plena.
b) i Lluna nova, que �s quan no veiem la Lluna.
c) i Lluna nova, que �s quan veiem tota la lluna sencera il�luminada.

D7. Qu� �s un estel fuga�?
a) �s una l�nia de llum en el cel, provocada per una part�cula petita de pols 

o un tros de roca de l’espai que penetra a l’atmosfera de la Terra i es 
crema.

b) �s una estrella que arriba al final de la seva vida i mor.
c) S�n cometes que xoquen amb la Terra.

D8. Tots sabem que un dia dura 24 hores, per�... qu� �s un dia?
a) �s el temps que triga el Sol en donar la volta a la Terra.
b) �s el temps que triga la Terra en donar una volta sobre si mateixa.
c) �s el temps que passa des de que surt el Sol fins que es posa.

D9. Per on veiem posar-se el Sol al vespre?
a) Es posa aproximadament pel nord.
b) Sempre es posa exactament per l’oest.
c) Ho fa aproximadament per l’oest, per� el lloc exacte �s diferent a l’estiu 

que a l’hivern.

D10. �s veritat que la Lluna s’est� acostant a la Terra?
a) S� que �s veritat, i d’aqu� a molts milions d’anys acabar� xocant, i 

provocar� una extinci� com la dels dinosaures.
b) No �s veritat. La Lluna est� sempre a la mateixa dist�ncia.
c) No �s veritat i de fet �s tot el contrari. En realitat la Lluna s’est� allunyant 

de nosaltres: cada any est� 4 cent�metres m�s lluny.


