






















TERMINATOR
granica między strefą
światła i cienia.
Podczas obserwacji granicy 
światła i cienia przez 
przyrządy obserwacyjne
wyraźnie widad obraz w 3D Morze Jasności

Morze Deszczów

Krater KOPERNIK
(średnica 93 km, 
głębokośd 3,8 km)

Morze Obfitości

Krater TYCHO (średnica 85 km, głębokośd 4,46 km)

KRATERY UDERZENIOWE
miejsca na Księżycu, 
w które uderzyły inne 
obiekty kosmiczne, np. asteroidy, 
meteory lub komety 
(największy  z nich - AITKEN, ma 
2500 km średnicy i 13 km łębokości!

MORZA KSIĘŻYCOWE
to duże i ciemne równiny na Księżycu, powstałe 

na skutek rozległych wylewów lawy  w bardzo 
dawnych czasach

KSIĘŻYCOWE ATRAKCJE





JOWISZ
Niedoszła gwiazda

SATURN
Władca Pierścieni

WENUS

MARS

MERKURY

Gazowy gigant. 
Największa planeta w Układzie Słonecznym. 

Nasz ochroniarz – wyłapuje obiekty kosmiczne, 
które mogłyby potencjalnie uderzyd w Ziemię.

Druga największa planeta w Układzie Słonecznym.
Jego pierścienie możemy obserwowad z Ziemi.

Jako jedyna planeta porusza się kołysząc jak bączek.

Najbardziej jasna planeta naszego 
nieboskłonu, często brana za Gwiazdę Polarną.

Wielkością podobna jest do Ziemi.

Planeta na której znajduje się woda,
a w przeszłości prawdopodobnie też 
i powietrze.  Ostatnia z planet 
wewnętrznych (skalistych).

Najmniejsza i pierwsza od Słooca 
planeta Układu Słonecznego.
Niesamowicie gorąca - każda próba 
ugotowania na jej powierzchni posiłku
skooczyłaby się porażką!



POŁUDNIE









Droga Mleczna [Milky Way] 
Galaktyka Spiralna z Poprzeczką Centrum 

Galaktyki

TU JESTEŚMY! 

Ramię Perseusza

Ramię Strzelca





Komety to kamienno-lodowe bryły utworzone 
z połączenia się kosmicznego gruzu z lodem.

W trakcie zbliżania się do gwiazdy 
(w naszym przypadku do Słooca), 

jej ciepło zaczyna roztapiad lód 
i zostają uwolnione gazy, co możemy 

obserwowad jako tzw. warkocz
(na zdjęciu poniżej gazy utworzyły parasolkę).



Kometa Hale’a-Boppa
Można ją było obserwowad gołym okiem

od maja 1996 do grudnia 1997 roku.
To zdecydowana rekordzistka.

W 2020 roku można było obserwowad 
na niebie kometę NEOWISE. 

Najbardziej widoczna była w lipcu. 





SŁOOCE 
wielka kula składająca się z gorącej plazmy – materii przypominającej gaz.

Zarówno w środku, jak i na jej powierzchni dochodzi nieustannie do 
wybuchów termojądrowych. Dzięki temu jest takie piękne!



SŁOOCE
Najbliższa nam gwiazda.
Dostarcza nam energię potrzebną 
do życia. Zajmuje 99,86% całej 
materii Układu Słonecznego. 

Pojedyncza cząsteczka (foton) dociera ze Słooca 
do Ziemi  w ciągu 8 minut i 19 sekund.

Słooce wyrzucając w przestrzeo kosmiczną 
swoją energię tworzy tzw. wiatr słoneczny,

który wykorzystywany jest do
napędzania sond kosmicznych.

Odległośd z Ziemi do Słooca wynosi 
średnio 150 milionów kilometrów -
idealnie, by nie było nam ani zbyt 
gorąco, ani zbyt zimno! 

Temperatura wewnątrz Słooca 
wynosi 15 milionów stopni Celjusza, 

na powierzchni 5,5 tysiąca stopni celsjusza,
ale korona słoneczna osiąga już 1,5 miliona stopni Celsjusza.

… a więc jak widad, niczego się nie da na nim usmażyd! 

Porównanie wielkości 
Słooca i Ziemi 
jest 109 razy większe 
od Ziemi.
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Wszelkie prawa zastrzeżone




