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Ludzie od niepamiętnych czasów poszukiwali rozwiązania zagadki życia 
 
 na Ziemi. Kierowali wzrok na niebo obserwując zachodzące na nim  
 
rytmiczne zmiany i porównywali je z rytmem zmian w przyrodzie.  
 
Spróbujmy i my sięgnąć wzrokiem poza Ziemię, podnieść głowę i popatrzeć  
 
w pełne tajemnic niebo. 



TEORIA GEOCENTRYCZNA 

 

 

Klaudiusz Ptolemeusz ( ur. ok. 100r., zm.168r.) to grecki astronom, 
matematyk i filozof . Jest autorem traktatu w 13 księgach zawierającego 
kompendium wiedzy astronomicznej oraz matematyczny wykład teorii 
geocentrycznej. W modelu geocentrycznym (od greckiego słowa geo - 
Ziemia i łacińskiego słowa centrum – środek) Ziemia stanowiła środek dla 
ośmiu koncentrycznych sfer z umieszczonymi na nich planetami, Słońcem, 
Księżycem i gwiazdami. Planety dodatkowo poruszały się po małych 
okręgach zwanych epicyklami. Jego poglądy na kolejnych kilkanaście stuleci 
ugruntowały wizję budowy wszechświata. 
 





TEORIA  HELIOCENTRYCZNA 
 

Mikołaj Kopernik  (ur. 19.02.1473 w Toruniu, zm. przed 21.05.1543 we 
Fromborku) – polski prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz, duchowny, 
astronom, astrolog, matematyk, zajmował się ekonomią, strategią wojskową, 
kartografią i filologią. 
W opublikowanym w 1543r. dziele „O obrotach sfer niebieskich” Kopernik 
uzasadniał, że Ziemia obraca się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca, 
podobnie jak inne planety. 



UKŁAD SŁONECZNY 
Układ Słoneczny to obszar obejmujący Słońce wraz ze wszystkimi ciałami 
pozostającymi pod jego wpływem grawitacyjnym. Ciała te, to osiem planet: 
Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, co najmniej 166 
ich księżyców, przynajmniej pięć planet karłowatych i ich sześć znanych 
księżyców, a także miliardy małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza 
się planetoidy, obiekty pasa Kuipera, komety, meteoroidy i pył 
okołoplanetarny. 



Planety Układu Słonecznego podzielono na dwie grupy:  
  

Planety Układu Słonecznego podzielono na dwie grupy: 
 planety skaliste, typu ziemskiego, wewnętrzne – zalicza się do nich cztery 

planety leżące najbliżej Słońca (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars) i mające 
stosunkowo niedużą powierzchnię 

 planety gazowe olbrzymy, zewnętrzne – cechą charakterystyczną tych 
planet ( Jowisz, Saturn, Uran, Neptun) są otaczające je pierścienie 



Merkury 
Jest najmniejszą, najbliższą Słońcu i najjaśniejszą planetą w Układzie Słonecznym. Ciężko 
zobaczyć go z Ziemi, ponieważ zawsze pojawia się blisko Słońca. Merkury jest 
pozbawiony atmosfery. Płaszcz pod skorupą składa się ze stopionych skał, a w środku 
planety znajduje się żelazne jądro. Merkury krąży wokół Słońca szybko, jednak wokół 
swojej osi wolno, co sprawia, że wschód Słońca następuje na nim co 176 dni. Jest on 
jednym z najgorętszych i jednocześnie najzimniejszych planet Układu Słonecznego.  
 Maksymalna temperatura na Merkurym wynosi +427°C, a minimalna -212°C.  
 Odległość od Słońca: 58 mln km  
 Długość roku (okres obiegu wokół Słońca): 88 ziemskich dni 
 Długość doby (okres obrotu wokół własnej osi): 156 ziemskich dni  
 Brak księżyców  
 



Wenus 
Jest drugą z kolei planetą Układu Słonecznego. Jest ona otoczona obłokami 
trujących gazów. Jest bardzo jasna, ponieważ jej gęste chmury bardzo dobrze 
odbijają światło. Planeta ta wiruje w przeciwną stroną niż porusza się po swojej 
orbicie, jest to tzw. "obrót wsteczny". W 1978 r. amerykańska sonda kosmiczna 
"Pioneer - Venus" stała się sztucznym satelitą tej planety. Dzięki niej odkryto na jej 
powierzchni rozległe płaskie równiny z kraterami, dolinami oraz pasmami górskimi, 
a także wulkany.  
 Odległość od Słońca: 108 mln km  
 Okres obiegu wokół Słońca: 225  dni  
 Okres obrotu dookoła własnej osi: 243 ziemskie dni  
 Średnia temperatura na powierzchni:450 st. C  
 Brak księżyców .  



Ziemia 
Jest piątą co do wielkości planetą Układu Słonecznego - jest jedynym znanym miejscem 
we Wszechświecie, w którym występuje życie. Temperatura powierzchni waha się od -
70 °C do 80 °C. W grudniu Ziemia znajduje się nieco bliżej Słońca, a w czerwcu jest 
najbardziej od niego oddalona. Oś Ziemi jest nachylona w stosunku do Słońca, dzięki 
czemu mamy pory roku. Obroty Ziemi wokół własnej osi powodują zjawiska dnia i nocy.  
Atmosfera Ziemi składa się głównie z azotu i tlenu, ma grubość około 100 km i składa 
się z kilku warstw. Jedną z najważniejszych jest warstwa ozonowa, która rozciąga się na 
wysokości ok. 20-35 km i pełni rolę tarczy osłaniającej nas przed szkodliwym 
promieniowaniem. 
 Okres obiegu dookoła Słońca: 365dni, 5 h 
 Okres obrotu dookoła własnej osi:24h 
 Ma 1 księżyc 



Mars 
Mars jest widoczny na niebie jako czerwony, podobny do gwiazdy punkt. Jest 
on skalistą planetą, którą pokrywają czerwone pustynie. Maksymalna 
temperatura na Marsie dochodzi do +27°C, a minimalna -126°C. Powierzchnia 
Czerwonej Planety jest urozmaicona - tworzą je kratery, góry, doliny i wulkany. 
2 księżyce Marsa są prawdopodobnie fragmentami planetoid, a są to Phobos  
i Deimos. Atmosfera składa się w większości z dwutlenku węgla,                                
co uniemożliwia oddychanie. Występują tam potężne burze pyłowe. 
 Okres obiegu dookoła Słońca: 687dni 
 Okres obrotu dookoła własnej osi:24h 37min. 
 Ma 2 księżyce 



Jowisz 
Zwany Wielką Czerwoną Plamą składa się z wodoru i helu. Jowisz jest 
pierwszą z czterech wielkich planet - gazowych gigantów i jednocześnie 
największą planetą Układu Słonecznego. Jest on gazowa kulą, choć posiada 
prawdopodobnie jądro z płynnych skał. Wiatry na nim osiągają prędkość do 
500 km/h. Na tarczy Jowisza widać też cyklon o średnicy dwukrotnie większej 
od Ziemi. 
 Okres obiegu dookoła Słońca: 11lat, 10 mies. 
 Okres obrotu dookoła własnej osi:10h  
 Ma wiele księżyców (ok. 79 Ganimedes, Kallisto, Io) 
 
 



Saturn 
Saturn jest drugą co do wielkości (po Jowiszu) planetą układu Słonecznego. Jest 
bardzo zimny, ponieważ znajduje się bardzo daleko od Słońca. Atmosfera jego składa 
się głównie z wodoru, helu i amoniaku. Tytan, największy z księżyców Saturna, jest 
jedynym księżycem w Układzie Słonecznym otoczonym atmosferą podobną do 
ziemskiej. Pierścienie wokół Saturna, odkryte przez Galileusza, czynią go jedną z 
najpiękniejszych planet Układu Słonecznego. Są ich setki, a rozciągają się one na 
przestrzeni tysięcy kilometrów. Prawdopodobnie składają się z milionów brył lodu o 
średnicy od kilku centymetrów do kilkudziesięciu metrów, które są widoczne za 
pomocą teleskopu. Ich grubość wynosi zaledwie około 10 metrów.  
 Okres obiegu dookoła Słońca: 29lat, 6mies. 
 Okres obrotu dookoła własnej osi:10h 14min. 
 Ma 82 księżyce 
 
 



Uran 
Ta planeta wiruje wokół własnej osi ruchem wstecznym. Jego pole magnetyczne jest 3 
razy silniejsze niż na naszej planecie. Pierścienie Urana, których jest 11, są bardzo 
niewyraźne i ciężko je zobaczyć z Ziemi. Są jednak mocniejsze od pierścieni Jowisza. Uran 
zielonkawy kolor zawdzięcza chmurom metanu w górnych warstwach atmosfery. Różnice 
temperatur nie są duże i wynoszą od -208°C do -212°C. Uran wyróżnia się wśród 
gazowych gigantem tym, że nie ma skalnego jądra. Górna warstwa jego atmosfery składa 
się głównie z wodoru i helu, a w warstwach niższych tworzą się metanowe chmury. 
Metan pochłania światło czerwone, dlatego też Uran oglądany z przestrzeni kosmicznej 
jest zielononiebieski. 
 Okres obiegu dookoła Słońca: 84 lata  
 Okres obrotu dookoła własnej osi:17 h 
 Ma 27 księżyców 



Neptun 
Neptun jest najbardziej odległą i najmniejszą planetą gazową. Jądro Neptuna stanowi 
około 50% jego objętości i jest zbudowane ze skał i lodu. Otacza je amoniak i metan, co 
nadaje mu niebieskie zabarwienie. Prędkość wiatrów dochodzi do 2,5 tys. km/h. 
Występują tam również burze w formie wielkiej ciemnej plamy. Na jednym z księżyców 
Neptuna, lodowym Trytonie, odkryto także gejzery. Sonda Voyager 2 potwierdziła 
wcześniejsze przypuszczenia o istnieniu pierścieni wokół Neptuna.  
 Okres obiegu dookoła Słońca: 165 lat  
 Okres obrotu dookoła własnej osi:16 h 
 Ma 14 księżyców 



GALAKTYKA 
 
 Galaktyka (z gr. γάλα – mleko) – to duży, grawitacyjnie związany układ gwiazd, pyłu i 
gazu międzygwiazdowego oraz niewidocznej ciemnej materii.  
Oprócz pojedynczych gwiazd, galaktyki zawierają dużą liczbę układów gwiazd oraz 
różnego rodzaju mgławice. Odległości między galaktykami sięgają milionów lat 
świetlnych. Szacuje się, że w widzialnym Wszechświecie istnieje 350 miliardów dużych 
galaktyk oraz 3,5 biliona galaktyk karłowatych. Galaktyki można podzielić na cztery 
główne typy: spiralne, soczewkowate, eliptyczne, nieregularne.  

 
Droga Mleczna 
 
Galaktyka, wewnątrz której znajduje się Układ Słoneczny, to Droga Mleczna. Nasza 
galaktyka jest dużą galaktyką spiralną o średnicy około ~100 000 lat świetlnych                     
i  grubość ok. 1000 lat świetlnych. Zawiera od 100 do 400 miliardów gwiazd.  



GALAKTYKA SPIRALNA 



Planeta to obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne,           

w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje termojądrowe, wystarczająco duży, aby 
uzyskać prawie kulisty kształt,  świecący światłem odbitym. 
 

Gwiazda – kuliste ciało niebieskie, stanowiące skupisko powiązanej 

grawitacyjnie materii. Przynajmniej przez część swojego istnienia emituje w sposób 
stabilny promieniowanie elektromagnetyczne (w szczególności światło widzialne). 
Gwiazdy powstają głównie z wodoru i helu. 



Planetoida,asteroida to ciało niebieskie o małych rozmiarach (od 

kilku metrów do czasem ponad 1000 km), obiegające gwiazdę (w szczególności 
Słońce), posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede 
wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o 
nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi 
obiektami. 



Kometa  to małe ciało niebieskie, które na krótko pojawia się w pobliżu 

gwiazdy centralnej. Ciepło tej gwiazdy powoduje, że wokół komety powstaje koma,                   
czyli gazowa otoczka. W przestrzeń kosmiczną jądro komety wyrzuca materię, 
tworzącą dwa warkocze kometarne – gazowy i pyłowy, skierowane pod różnymi 
kątami do kierunku ruchu komety. Jądro komety zbudowane jest z mieszaniny pyłów                     
i drobnych odłamków skalno-lodowych, składających się z lodu wodnego, 
zestalonego dwutlenku węgla, amoniaku i metanu 



Naturalny satelita (księżyc)  to ciało niebieskie pochodzenia 

naturalnego, obiegające planetę, planetę karłowatą lub planetoidę. Słowo „Księżyc” 
pisane wielką literą oznacza naturalnego satelitę Ziemi. Ściśle rzecz biorąc planeta i 
jej księżyce krążą wokół wspólnego środka masy.  





Planeta karłowata to rodzaj obiektu astronomicznego, pośredni 

między planetami a małymi ciałami niebieskimi. Planety karłowate, wbrew nazwie, nie 
zaliczają się do planet. Planetą karłowatą jest obiekt, który znajduje się na orbicie 
wokół Słońca, ma masę wystarczającą, aby wytworzyć kształt prawie kulisty, nie jest 
satelitą planety lub innego obiektu niegwiazdowego. Jak dotąd za planety karłowate 
uznano pięć ciał niebieskich: Ceres, Pluton, Haumea, Makemake, Eris.  
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