
Kontrakt

Posługujemy się 
imieniem i nazwiskiem

Włączamy kamery – miło 
nam będzie was widzieć

Wyłączamy mikrofon gdy 
skończymy wypowiedź

Gdy chcemy zabrać głos 
korzystamy z funkcji podniesienia 

ręki lub piszemy na czacie

Nie usuwamy karteczek 
innych uczestników/czek

Słuchamy się wzajemnie 
i nie oceniamy 



HARMONOGRAM

18:00 – 18:05 łączenie w aplikacji

18:05 – 18:10 wprowadzenie do spotkania: co nowego w programie ESERO

18:10 – 18:20 Międzynarodowa Unia Astronomiczna

18:20 – 18:40 Układ Słoneczny, co o nim wiemy – pogadanka

18:40 – 18:50 Ciekawostki o Układzie Słonecznym – pogadanka

18:50 – 19:20 eksperyment i scenariusz lekcji na dziś

19:20 – 19:30 sesja Q&A

15.03.2023 r. godz. 18:00
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Tajemnice 
Układu Słonecznego



Tajemnice Układu Słonecznego

• Międzynarodowa Unia Astronomiczna

(ang. International Astronomical Union; fr. Union Astronomique
Internationale – IAU/UAI/MUA) – międzynarodowa organizacja

zrzeszająca zawodowych astronomów (wymagane jest
posiadanie co najmniej doktoratu) rekomendowanych przez
odpowiednie Komitety Narodowe. Koordynuje działalność
badawczą w dziedzinie astronomii na świecie, organizuje
kongresy generalne co trzy lata, sympozja i inne konferencje
specjalistyczne, prowadzi działalność wydawniczą i
informacyjną.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Astronom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktorat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Astronomia


Tajemnice Układu Słonecznego
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2017/10/Europe_in_the_Solar_System

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2017/10/Europe_in_the_Solar_System


Tajemnice Układu Słonecznego

https://www.youtube.com/watch?v=5LzybUawgQA

https://www.youtube.com/watch?v=5LzybUawgQA


Tajemnice Układu Słonecznego
Układ Słoneczny to grawitacyjnie związany system ciał niebieskich krążących wokół Słońca.
W jego skład wchodzą planety (8), planety karłowate (5), księżyce (ok. 205) i małe ciała
niebieskie, takie jak planetoidy, komety i meteoroidy (miliardy) oraz pył międzyplanetarny.





Tajemnice Układu Słonecznego

Słońce • Światło z Słońca dociera do
Ziemi w ciągu około 8 minut i 19
sekund

• Średnia odległość od Ziemi do
Słońca została ustandaryzowaną
jednostką odległości – jednostką
astronomiczną i wynosi : 1 AU =
1,49597870 x 10^11 m = 149
600 000 km





Tajemnice Układu Słonecznego
Merkury
Do tej planety leci Europejsko-japońska misja BepiColombo
• Nie ma naturalnego księżyca
• Możemy obserwować tranzyt tej planety na tle tarczy Słońca



Tajemnice Układu Słonecznego

Wenus

• na niektórych 
wysokościach z chmur 
w atmosferze planety 
padają żrące deszcze



Tajemnice Układu Słonecznego

Ziemia

• Jedyna planeta z płynną
wodą

• Prawie w ogóle nie
poznane dna oceanów



Tajemnice Układu Słonecznego

Mars

Znajduje się tu najwyższa
góra w Układzie Słonecznym
Olympus Mons, która ma 21
229 metrów



Tajemnice Układu Słonecznego



Tajemnice Układu Słonecznego

Pas planetoid:
https://www.urania.edu.pl/planetoidy/pas-planetoid.html

ESO –
Europejskiego
Obserwatorium
Południowego

https://www.urania.edu.pl/planetoidy/pas-planetoid.html


Tajemnice Układu Słonecznego

Jowisz
Obserwujemy na Jowiszu zorze



Tajemnice Układu Słonecznego

Saturn

Olbrzymie pierścienie rozciągają się od 
6,6 aż do 120 tys. km nad równikiem. 
W absolutnej większości składają się z 
cząstek lodu różnej wielkości i 
grubości.



Tajemnice Układu Słonecznego
Uran
W skład płaszcza zewnętrznego jądra planety mogą wchodzić
pokłady diamentów



Tajemnice Układu Słonecznego

Neptun

Wieją na nim najsilniejsze wiatry w Układzie 
Słonecznym, sięgające 2100 km/godz.

Istnieje teoria, która mówi, że w płaszczu Neptuna, pod 
wpływem ogromnego ciśnienia i w ultrawysokich
temperaturach, metan zamienia się w diamenty.



Tajemnice Układu Słonecznego



Tajemnice Układu Słonecznego

IAU po kilku latach badań i wielu dniach dyskusji postanowiono,
że planeta to ciało niebieskie, które krąży dookoła Słońca,
posiada wystarczającą masę, aby dzięki własnej grawitacji
osiągnąć kształt kulisty (lub prawie kulisty) i równowagę
hydrostatyczną oraz „wyczyściło” swą orbitę z innych obiektów.
Unia podzieliła obiekty Układu Słonecznego na trzy kategorie.
Do pierwszej należy osiem znanych planet: Merkury, Wenus,
Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Drugą stanowią
planety karłowate, w tym Pluton i inne ciała o kulistym (lub
prawie kulistym) kształcie, nie są księżycami i które obiegają
Słońce po orbitach wspólnych z innymi ciałami. Trzecia
kategoria to małe ciała Układu Słonecznego, czyli wszystkie
niekuliste planetoidy i głazy, które krążą dookoła naszej gwiazdy

Pluton



https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/02/ESA_s_fleet_of_Solar_System_explorers

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/02/ESA_s_fleet_of_Solar_System_explorers


źródła
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/02/ESA_s_fleet_of_Solar_System_explor
ers
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2017/10/Europe_in_the_Solar_System
https://www.esa.int/kids/en/Games/Solar_System_Explorer
https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/urania-nr-5-2020-o-sloncu
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce
https://dlmultimedia.esa.int/download/public/videos/2013/12/032/1312_032_AR_EN.mp4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2MTMN-Pt0oP9UXKlTqy1BxLd_Q7zN30w
https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/o-jedna-planete-mniej
https://www.esa.int/
https://www.national-geographic.pl/
https://fb.me/e/10p3My4rP

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/02/ESA_s_fleet_of_Solar_System_explorers
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/02/ESA_s_fleet_of_Solar_System_explorers
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2017/10/Europe_in_the_Solar_System
https://www.esa.int/kids/en/Games/Solar_System_Explorer
https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/urania-nr-5-2020-o-sloncu
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce
https://dlmultimedia.esa.int/download/public/videos/2013/12/032/1312_032_AR_EN.mp4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2MTMN-Pt0oP9UXKlTqy1BxLd_Q7zN30w
https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/o-jedna-planete-mniej
https://www.esa.int/
https://www.national-geographic.pl/
https://fb.me/e/10p3My4rP


Polecane przez uczestników



Polecane przez uczestników

Ciekawostka o Merkurym: dzień na Merkurym (czyli czas, w którym planeta wykonuje pełny obrót wokół

własnej osi) trwa dłużej niż rok merkuryjski (czyli czas, w którym planeta wykonuje pełną orbitę wokół Słońca).

Ocean stanowi największy niepoznany obszar Ziemi – mniej niż jego 5% zostało do tej pory zbadane!

Pierścienie Saturna znikną w przeciągu 100 mln lat. Pierścienie Saturna zawierają około 80% wody.

• https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/pierscienie-saturna-powoli-zanikaja-4930.html od 100 mln do 

300 mln lat

Zachęcamy do zweryfikowania tych ciekawostek i znalezienia artykułów źródłowych oraz badań wokół

poruszanych zagadnień.

https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/pierscienie-saturna-powoli-zanikaja-4930.html


Scenariusze na dziś



Tajemnice Układu Słonecznego

• Gry Paxi: https://www.esa.int/kids/en/Games/Solar_System_Explorer

https://www.esa.int/kids/en/Games/Solar_System_Explorer


https://esero.kopernik.org.pl/wp-
content/uploads/2021/04/Jak_Ziemia_obiega_S%C5%82o%C5%84ce.pdf

https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Jak_Ziemia_obiega_S%C5%82o%C5%84ce.pdf
https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Jak_Ziemia_obiega_S%C5%82o%C5%84ce.pdf


https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/07-
Uk%C5%82ad-S%C5%82o%C5%84ce-Ziemia.pdf

https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/07-Uk%C5%82ad-S%C5%82o%C5%84ce-Ziemia.pdf
https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/07-Uk%C5%82ad-S%C5%82o%C5%84ce-Ziemia.pdf


https://esero.kopernik.org.pl/wp-
content/uploads/2021/04/Energia_z_wody.pdf

https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Energia_z_wody.pdf
https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Energia_z_wody.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=RwkRTvZB2Iw

https://www.youtube.com/watch?v=RwkRTvZB2Iw


Aktualne konkursy



MISJA X: 
TRENUJ JAK ASTRONAUCI

• Zakres wiekowy: 8 – 12 lat
• Start rejestracji 13 września
• Projekt „spacer na Księżyc”: 16 stycznia do 31 maja

Misja X: Trenuj jak astronauta to międzynarodowe wyzwanie
edukacyjne, które koncentruje się na zdrowiu, nauce, kondycji i
żywieniu oraz zachęca uczniów i uczennice do trenowania jak
astronauta/astronautka.
W ramach tego wyzwania uczniowie i uczennice ćwiczą naukowe
rozumowanie i pracę zespołową, uczestnicząc w praktycznej edukacji
STEM i zajęciach wychowania fizycznego ukierunkowanych na siłę,
wytrzymałość, koordynację, równowagę i świadomość przestrzenną.

https://esero.kopernik.org.pl/mission-x/
https://esero.kopernik.org.pl/mission-x/


EUROPEJSKIE
WYZWANIE ASTRO PI

• Zakres wiekowy: do 19 lat
• Misja Zero (do 14 lat):

• Start 22 września
• zgłoszenia do 17 marca

Astro Pi to projekt edukacyjny ESA prowadzony we współpracy z Fundacją
Raspberry Pi. Stwarza uczniom i uczennicom okazję do przeprowadzenia
badań naukowych w kosmosie. Zadaniem konkursowym jest napisanie
programów komputerowych działających na komputerach Raspberry Pi, a
następnie uruchamianych na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
(ISS). Wyzwanie Astro Pi jest podzielone na dwie osobne misje o różnych
poziomach złożoności: Misja Zero i Misja Laboratorium Kosmiczne.



MOON CAMP

• Zakres wiekowy: 6 – 19 lat
• Start 14 września
• Zgłoszenia do 18 kwietnia

Moon Camp to wyzwanie, w którym uczniowie i uczennice
wykorzystają innowacyjne technologie uczenia się, aby zaprojektować
własną bazę księżycową za pomocą narzędzia do modelowania 3D
(Tinkercad lub Fusion 360). Zespoły będą musiały również
przeprowadzić szereg eksperymentów naukowych w celu zbadania
ekstremalnego środowiska kosmicznego i zrozumienia, w jaki sposób
astronauci mogliby żyć na Księżycu.
Moon Camp to wynik wspólnych działań podejmowanych przez ESA i
Airbus Foundation, we współpracy z Autodesk. Wyzwanie jest
podzielone na trzy osobne kategorie o różnych poziomach
złożoności: Discovery, Explorers i Pioneers.

https://esero.kopernik.org.pl/moon-camp/


Space gallery

• Dla dzieci poniżej 12 roku życia
• Co miesiąc
• Aktualnie otwarty: zgłoszenia do 31 marca
• Zgłoszenie wysyłają rodzice/opiekunowie

Temat pracy – zorze polarne

Europejski konkurs plastyczny. Czy chciałbyś zobaczyć własną grafikę
kosmiczną na stronie ESA Kids? Oto Twoja szansa! Każdego miesiąca ESA
Kids bardziej szczegółowo przygląda się innej tematyce. Tematy obejmują
wszystko, od orbit i planet po astronautów i asteroidy.

Dziełem sztuki może być rysunek, obraz, model lub aplikacja… użyj swojej
wyobraźni!

Najlepsze prace zostaną wybrane i trafią do Kosmicznej Galerii na stronie
ESA Kids, a zwycięzca konkursu otrzyma specjalną nagrodę od Europejskiej
Agencji Kosmicznej.

https://www.esa.int/kids/en/things_to_do/Space_Gallery_Competition/Current/Competition_Northern_Lights


Q&A



Zaglądamy ;)

Strona programu ESERO-Polska: https://esero.kopernik.org.pl/

Media społecznościowe programu ESERO-Polska: 
https://www.facebook.com/eseropolska

Newsletter programu ESERO-Polska: 
https://esero.kopernik.org.pl/newsletter/

https://esero.kopernik.org.pl/
https://www.facebook.com/eseropolska
https://esero.kopernik.org.pl/newsletter/


Kolejne spotkanie
12.04.2023

„Kosmiczny sok, czyli 
misja JUICE”



Dziękujemy, że jesteście z nami
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