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RESPOSTES AL TEMA: LES CONSTEL�LACIONS

A1. c) Cassiopea

A2. a) L’�ssa Major

A3. b) Arcturus, Regulus i Spica

A4. a) Ori�

A5. 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. a) Que formen una franja en el cel sobre la qual veiem moure’s aparentment al Sol, a la 

Lluna i als planetes.

A7. b) S�n les constel�lacions m�s properes a l’estel polar, i sempre estan visibles, no es 

posen mai.

A8. c) Sirius

A9. a) Unes 3.500

A10. b) En realitat, no s�n les estrelles les que es mouen, sin� que �s la Terra la que gira 

sobre si mateixa.

RESPOSTES AL TEMA: ELS PLANETES

B1. a) Mercuri

B2. b) Venus

B3. c) Nom�s s’ha trobat vida a la Terra

B4. b) Mart. Es diu Olympus Mons.

B5. c) 1.300.000

B6. b) J�piter

B7. a) Els planetes gegants: J�piter, Saturn, Ur� i Nept�.

B8. b) Nept�

B9. c) Mercuri, Venus, la Terra, Mart, J�piter, Saturn, Ur� i Nept�.

B10. c) Plut�
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RESPOSTES AL TEMA: ESTRELLES, GAL�XIES I NEBULOSES

C1. 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. b) Vol dir “gran explosi�”, i �s el nom com es coneix el moment en qu� es va originar 

l’Univers.

C3. c) Uns 13.700 milions d’anys

C4. a) Uns 200.000 milions

C5. c) Les dues respostes anteriors s�n correctes.

C6. b) Perqu� han nascut totes de la mateixa nebulosa.

C7. 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. a) Es forma quan es mor una estrella petita com ara el Sol.

C9. a) S�, si estem en un indret fosc, sense llums que ens molestin.

C10. 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.

RESPOSTES AL TEMA: FEN�MENS ASTRON�MICS

D1. a) La for�a de la gravetat de la Lluna, que atreu cap a ella l’aigua.

D2. b) �s quan la Lluna es posa al davant del Sol i ens tapa la seva llum.

D3. a) Que la Lluna passa per l’ombra de la Terra.

D4. 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.

D5. c) Les dues anteriors s�n correctes, perqu� en realitat els cometes tenen dues cues.

D6. b) i Lluna nova, que �s quan no veiem la Lluna.

D7. 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.

D8. b) �s el temps que triga la Terra en donar una volta sobre si mateixa.

D9. c) Ho fa aproximadament per l’oest, per� el lloc exacte �s diferent a l’estiu que a 

l’hivern.

D10. 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.


