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Słuchaczu, podczas zdalnej nauki  wiadomości potrzebne do opanowania poszczególnych tematów znajdziesz  

w podręczniku. Większość słuchaczy nie posiada podręczników dlatego będę wskazywać linki do stron, z których 

będzie można skorzystać. Polecam platformę   www.epodreczniki.pl . Będę także kierować do stron na youtube  

ze zdalnymi lekcjami.  

Poniżej znajdziesz niezbędne wskazówki oraz polecenia do wykonania. Na końcu informacji otrzymasz polecenia 

do wykonania oraz termin ich przesłania mailowo lub oddania w szkole . Szczegółowe informacje dotyczące 

zasad pracy podczas zdalnej nauki zamieszczono na stronie www CKU. 

Temat: Wszechświat i Ziemia. 

Czynności do wykonania: 

 Podręcznik „Oblicza geografii 1” zakres podstawowy str. 26-33 

 Zapoznaj się z tekstem ze strony:  

 

https://epodreczniki.pl/a/ziemia-we-wszechswiecie/DjR32yaNu 

file:///C:/Users/LVI%20LO/Downloads/r1_2_01a.pdf - prezentacja Wszechświat 

file:///C:/Users/LVI%20LO/Downloads/r1_2_02a.pdf - prezentacja Budowa Układu Słonecznego 

 

 W zeszycie: 

 Zapisz temat lekcji. 

 Zapoznaj się z tekstami zamieszczonymi na podanych stronach. 

 

 Wykonaj notatkę: 

1. Przedstaw poglądy na kształt Ziemi na przestrzeni dziejów – od kuli po elipsoidę obrotową 

2. Wymień ciała niebieskie występujące we Wszechświecie. 

3. Porównaj  planety grupy ziemskiej i planety olbrzymy. 

 Polecenie do wykonania i przesłania.  Termin przesłania na podany e-mail lub oddania pracy w szkole 

28.10.2020 r. 

 b.byer@cku2.waw.pl   

 

Polecenie: 

Omów, czym różnią się meteoroidy od planetoid. 

 

W przyszłym tygodniu dostaniesz kolejne informacje. 

 

Wybrane materiały z polecanych stron 

Poglądy na kształt Ziemi na przestrzeni dziejów – od kuli po elipsoidę obrotową  

 Przez długi czas ludzie w różnych kulturach sądzili, że Ziemia jest płaska. Pierwsze odnotowane poglądy na 

to, że może być inaczej pojawiły się w VI. wieku p.n.e. Pitagoras głosił wówczas, że Ziemia ma kulisty 

kształt.  



 Dopiero dwa wieki później Arystoteles podał pierwsze racjonalne dowody na potwierdzenie tej tezy. Jego 

uwagę przykuło to, że kiedy obserwujemy statek, najpierw widzimy wierzchołki jego masztów, a dopiero 

później kadłub. Podobną obserwację można poczynić patrząc na góry. Kiedy jesteśmy daleko od nich 

widać głównie ich wierzchołki. Wraz ze zbliżaniem się do nich, wyłaniają się kolejne, niższe partie. 

Arystoteles uznał, że powodem tego zjawiska jest krzywizna Ziemi, potwierdzająca tym samym jej 

kulistość.  

 Drugim argumentem na potwierdzenie postawionej tezy, przytaczanym przez Arystotelesa, był fakt, że w 

trakcie częściowego zaćmienia Księżyca cień Ziemi ma na nim kolisty kształt.  

 W III wieku p.n.e. Eratostenes dokonał pierwszego pomiaru wielkości Ziemi na podstawie obserwacji 

astronomicznych. Według Eratostenesa ziemski równik wynosił ok. 40 tys. km, a promień ponad 6 tys. km. 

Ustalenia uczonego niewiele różnią się od obecnie przyjętych.  

 Kulistość Ziemi została potwierdzona także w praktyce. W latach 1519-1522 uczestnicy wyprawy 

Ferdynanda Magellana opłynęli dookoła naszą planetę, jednocześnie uświadamiając ludziom jak ona jest 

wielka.  

 Wiek XVI to również ogromny przełom w myśleniu o Ziemi i jej miejscu w relacji do Słońca i innych planet. 

Rewolucji naukowej jak i światopoglądowej dokonał w 1543 roku Mikołaj Kopernik, ogłaszając 

heliocentryczną teorię budowy naszego układu planetarnego. Do końca XV wieku wyobrażenie miejsca 

Ziemi we wszechświecie opierało się na odmiennym – geocentrycznym systemie budowy, ogłoszonym  

w II w. p.n.e. przez aleksandryjskiego astronoma Klaudiusza Ptolemeusza. System ten zakładał, że 

nieruchoma Ziemia znajdowała się w środku Wszechświata, a planety i Słońce poruszały się po okręgach 

wokół niej. Dzieło Kopernika odegrało wielką rolę w dziedzinie teologii, filozofii i sztuki, opisujących 

przebieg życia ludzkiego na Ziemi. Zmianie musiała ulec wizja świata i miejsca w nim człowieka.  

 Z czasem weryfikacji podlegały także różne elementy tej teorii. Na przykład Isaak Newton w 1687 roku, 

przyjmując za pewnik teorię Kopernika o ruchu Ziemi dookoła własnej osi, uznał, że ruch ten musi 

powodować spłaszczenie Ziemi przy biegunach, co oznacza, że Ziemia nie jest idealną kulą, a jej kształt 

jest podobny do elipsoidy obrotowej.  

 

 Planeta Ziemia znajduje się w galaktyce zwanej Drogą Mleczną lub Mlecznym Kręgiem, którą 

zwyczajowo określa się po prostu jako Galaktykę. Galaktyka to układ setek miliardów gwiazd, 

okrążających je planet, księżyców, planetoid, komet, pyłu kosmicznego i niedostatecznie jeszcze 

poznanych innych obiektów kosmicznych. 

Na podstawie budowy wyróżnia się cztery zasadnicze typy galaktyk: spiralne, eliptyczne, soczewkowate 

i nieregularne. Galaktyki o bardzo małej jasności i małych rozmiarach liniowych nazywane są galaktykami 

karłowatymi, niezależnie od ich budowy. Są to galaktyki kilkadziesiąt razy mniejsze od naszej Galaktyki - 

Drogi Mlecznej, która zalicza się do grupy galaktyk spiralnych. Galaktyki tworzą grupy i gromady. 

Definicja gromady galaktyk nie jest jasno określona. Gromada jest po prostu wyjątkowo liczną grupą 

galaktyk. Może ona zawierać od kilkudziesięciu do wielu tysięcy galaktyk. Jak się zatem odnaleźć pośród 

miliardów gwiazd? 

Punktem odniesienia na niebie jest Gwiazda Polarna, która znajduje się najbliżej północnego bieguna 

niebieskiego, czyli miejsca, gdzie oś obrotu Ziemi „przebija” sferę niebieską. Jest obecnie najjaśniejszą 

gwiazdą gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy i prawie nie zmienia swego położenia w ciągu nocy. Dzięki 

temu od wieków była wykorzystywana do precyzyjnego określania kierunków świata na półkuli 

północnej Ziemi. 



Słowniczek  

Droga Mleczna 

Galaktyka, na peryferiach której znajduje się Układ Słoneczny. To jasny pas światła rozciągający się na 

nocnym niebie wzdłuż równika galaktycznego, nachylonego pod kątem ok. 62° do równika niebieskiego; 

światło to pochodzi od miliardów gwiazd Galaktyki; płaski kształt Galaktyki sprawia, że w kierunku 

równika widać znacznie więcej gwiazd niż w kierunku bieguna; wyjaśnia to kształt Drogi Mlecznej; 

szerokość pasa wynosi 5–50°; najbogatsze w gwiazdy części Drogi Mlecznej leżą w gwiazdozbiorze 

Strzelca, gdzie znajduje się centrum Galaktyki. Nazwa Droga Mleczna jest też niekiedy stosowanym 

synonimem Galaktyki. 

Encyklopedia PWN 

Gromady galaktyk 

zbiorowisko galaktyk o gęstości przestrzennej 100–1000 razy przewyższającej średnią gęstość materii we 

Wszechświecie, zawiera od kilkudziesięciu do kilku tysięcy galaktyk 

Encyklopedia PWN 

Gwiazda 

ciało niebieskie, które świeci światłem własnym, w wyniku zachodzących w nim zmian termojądrowych. 

Tworzą go rozżarzone gazy i plazma 

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gwiazda 

Planeta  

ciało niebieskie krążące wokół jakiejś gwiazdy, świecące odbitym od niej światłem 

Słownik PWN 

Układ planetarny 

system planetarny, zbiór planet krążących wokół gwiazdy 

Encyklopedia PWN 

Wszechświat 

Wszechświat, Kosmos, układ wszystkich obiektów astronomicznych, materii rozproszonej i pól fizycznych 

wraz z czasoprzestrzenią, którą wypełniają. Jest to przestrzeń wraz ze znajdującą się w niej materią 

(gwiazdami, planetami i innymi jeszcze drobniejszymi ciałami niebieskimi, ich skupiskami — galaktykami, 

gromadami galaktyk, materią międzygalaktyczną i in. obiektami), która w jakikolwiek sposób może 

oddziaływać na nas (lub my na nią) w przeszłości, obecnie lub w przyszłości. Obserwacyjnymi badaniami 

Wszechświata zajmuje się astronomia pozagalaktyczna, natomiast jego teoriami powstawania i ewolucji 

— kosmologia. 

Encyklopedia PWN 

 

 

 


