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Здравейте, казвам 
се Майкъл. Аз съм астронавт. 
Ще ви покажа колко важна е 

математиката за успешните полети 
в Космоса. Готови ли сте?
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ПОДБОР НА АСТРОНАВТИТЕ
Избрали са ви да поведете важна мисия в Космоса. 
Първата ви задача е да съберете екипаж. Подборът 
на астронавти е труден и отговорен. Кандидатите 
трябва не само да са експерти в своята област, 
но и да отговарят на строги физически изисквания.

Допускат се само хора с 
височина между 157.5 и 

190.5 сантиметра (cm)...

...с перфектна острота 
на зрението – 6/6, и на възраст 

между 27 и 37 години.

Кандидатите 
трябва 

успешно да 
издържат...

200 cm

175 cm

150 cm

125 cm

100 cm

75 cm

50 cm

25 cm

...тестове за физическа годност 
и да преминат медицински 

изследвания.

Тази таблица 
показва резултати-
те от тестовете 

на 9 кандидати 
за астронавти.

НАПРАВЕТЕ И ТОВА!
Измерете ръста си. Още колко трябва 

да пораснете и още колко години 
ви трябват, за да можете да 

кандидатствате за астронавт?

Колко от кандидатите 
попадат в необходимите 
възрастови граници?

Кои кандидатите отговарят 
на изискваната за астронавти 
височина?

Трима от кандидатите имат 
необходимите възраст, 
височина и острота на 
зрението 6/6. Кои са те 
и какъв е техният пол?

КАНДИДАТИ ЗА АСТРОНАВТИ

ИМЕ 

ПОЛ 
ВЪЗРАСТ 

ВИСОЧИНА ЗРЕНИЕ

Ърви 
Пейт

ъл 
жена 

26 
154.9

 cm 6/6

Брад 
Уинч

ест
ър 

мъж 
30 

157.3
 cm не е

 6/6

Конър
 Ууд

 

мъж 
28 

177.0
 cm 6/6

Зоу 
Хъруъ

рт 
жена 

32 
164.3

 cm 6/6

Самюъл У
илки

нсън
 мъж 

41 
192.4

 cm 6/6

Камелия
 Хорей

шо 
жена 

37 
166.

2 cm
 не е

 6/6

Емили 
Смит 

жена 
39 

158.1
 cm 6/6

Бренд
ън Б

ърк 
мъж 

29 
187.2

 cm 6/6

Джеймс Морт
ън 

мъж 
38 

210.5
 cm 6/6

2

1
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НАПРАВЕТЕ И ТОВА!
Изберете четири събития 
от хронологичната линия 

и пресметнете преди колко 
години са се случили.

На хронологичната линия 
са отбелязани основни събития 

в историята на ракетите.

Руската ракета носител 
„Р-7“ извежда в орбита 

„Спутник-1“ – първия изкус-
твен спътник на Земята.

Ракетата „Атлас“ 
отправя в Космоса 

„Маринър-2“ – първия 
космически апарат, 

достигнал друга планета.

„Восток К“ извежда в околоземна орбита 
пилотиран космически кораб. Първият 

човек, извършил космически полет, 
е руският космонавт Юрий Гагарин.

Съединените щати
изстрелват първата 

космическа совалка „Колумбия“.

„Сатурн V“ извежда в Космоса  
космическия кораб „Аполо-11“ с първите 

хора, които кацат на Луната.

„Спейсшип Уан“ става първият частен 
летателен апарат за многократно 
използване, който в суборбитален 

полет достига Космоса.

1957 1961 1963 1969 200419811806

Италианецът Клод Руджиери 
демонстрира в Париж полети 

на ракети с дребни животни на 
борда. Животните се приземяват 

с парашут невредими.

Американецът Робърт 
Годард изобретява 
първата ракета 
с течно гориво.

1926

Руската ракета „Союз“ доставя олимпийския 
огън на Международната космическа 
станция, който по-късно за първи път 

е изнесен и в открития Kосмос.

2013

Вашата 
космическа мисия

СЕГА

ИСТОРИЯ НА ПОЛЕТИТЕ С РАКЕТИ
Членовете на вашия космически екипаж са подбрани. 
Време е да насочим вниманието си към ракетата, 
но какво знаете за ракетите и космическите полети?

76

Кой космически апа-
рат достига друга планета 
41 години преди „Спейсшип 
Уан” да достигне Космоса?

Кой изкуствен спътник 
полита в Космоса 56 години 
преди олимпийския огън?

Колко години преди 
изстрелването на първата 
космическа совалка
е изстреляна първата 
ракета с течно гориво?

Какво се е случило 
31 години преди 2000 г.?

Кой изобретил и изстрелял 
ракета 70 години след 1856 г.?

Колко години след кацането 
на „Аполо-11” на Луната 
е изстреляна първата 
космическа совалка?

4
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Разгъвката 
е равнинна 

(двумерна, 2D) 
фигура, от която 
чрез прегъване 

получаваме 
обемно 

(тримерно) тяло.

Това е опростен 3D 
модел на ракета.

Конусът е обемна (тримерна, 
3D) фигура с кръгла основа 
в единия край и остър връх 
в другия. Някои бързолетящи 

конусовидни тела имат 
заоблен връх.

НАПРАВЕТЕ И ТОВА!
Направете списък на други 

тела и транспортни 
средства с обтекаема 

форма. От какви 3D форми 
са съставени те? Опитайте 
се да начертаете техните 

разгъвки.

Конус

Патрон

Кръгла основа

Връх

А

Б

В

А
Б

В

Моделът на ракетата 
е комбинация от тези 

обемни фигури, слепени 
една за друга. Към него 
се залепват и четири 

триъгълни парчета картон –
за стабилизатори 

на ракетата.

Каква е формата на 

основата – долната 

стена на конуса?

Разгледайте 

триъгълницит
е. Какво 

е отличителнот
о за 

единия от ъгл
ите им?

Коя от тези равнинни (2D) фигури е разгъвката на модела на ракетата? Защо?

Ако погледне
те ракетата 

точно откъм върха, ко
я от 

горните фигури ще видите?

Как се казват 

двете 3D форми? 

ФОРМАТА НА РАКЕТИТЕ
За да влезе в околоземна орбита, ракетата трябва 
да дос тигне много бързо огромната скорост от 8 километра 
в секунда – още в пределите на земната атмосфера. 
Движението през въздуха с такава скорост би било 
невъзможно, ако ракетата няма подходяща обтекаема форма.

2

1

3
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Конусът е подходяща 
форма за носа на ракетата 
– стреловидна, гладка и с 
остър връх, който лесно 
пори въздуха дори при 
полет с много голяма 

скорост.


