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DOWIESZ SIĘ, JAK: 

 korzystać z komputerowego planetarium, 

 posługiwać się programem Google Earth (czytaj: gugl erf), 

 znaleźć w internecie zdjęcia różnych ciał niebieskich. 

Podczas majowej nocy nad wschodnim horyzontem widać na niebie jasną 

gwiazdę – to Wega w gwiazdozbiorze Lutni. Druga jasna gwiazda, Deneb w 

gwiazdozbiorze Łabędzia, powinna być widoczna nieco niżej, po lewej stronie. 

Wraz z Altairem w gwiazdozbiorze Orła, nisko nad horyzontem, tworzą one 

trójkąt letni. Najlepiej są widoczne w lecie nad południowym horyzontem. 

 
KOMPUTEROWE PLANETARIA 

Zamieszczona powyżej mapa pochodzi z programu Sky Map. Można go 

zainstalować bezpłatnie na smartfonie lub tablecie. Aplikacja ta wykorzystuje 

informacje o aktualnym czasie, lokalizacji urządzenia oraz jego ustawieniu w 
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przestrzeni i potrafi pokazać wygląd fragmentu nieba. Znacznie więcej informacji 

można jednak uzyskać w komputerowych planetariach, takich jak Stellarium i 

Google Earth. Bezpłatny astronomiczny program Stellarium służy do symulacji 

gwiezdnego nieba – wystarczy ustawić właściwą lokalizację, aby na ekranie 

zobaczyć wygląd nieba w swojej miejscowości. Pobranie (ze 

strony stellarium.org), zainstalowanie i posługiwanie się programem jest proste. 

Gdy najedziesz kursorem myszy na dolny lub lewy skraj ekranu, zobaczysz 

obrazkowe menu, w którym można dodawać wyświetlane elementy, np. linie 

gwiazdozbiorów, zmieniać ustawienia, a nawet ustawiać tempo upływu czasu. 

Przeciąganie kursorem myszy pozwala obejrzeć różne fragmenty nieba, 

kliknięcie obiektu powoduje wyświetlenie informacji o tym obiekcie, a pokrętło 

myszy powiększa lub zmniejsza widoczny fragment nieba. 

 
Program Google Earth znasz już z klasy 5 – za jego pomocą można odbywać 

wirtualne podróże po całej Ziemi, ale nie tylko. Warto przełączyć się na 
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podróżowanie po niebie, Marsie lub Księżycu – służy do tego przycisk z ikoną 

planety. 

 
 Wieczorem spróbuj odszukać na niebie dwa małe gwiazdozbiory widoczne na 

zrzutach: Strzałę i Delfina (w maju mogą być dość nisko nad wschodnim 

horyzontem). 

OBRAZY PLANET 

W internecie można znaleźć wiele zdjęć planet. 

 Otwórz stronę solarsystem.nasa.gov zawierającą zdjęcia z orbitalnego teleskopu 

Hubble’a i innych misji kosmicznych amerykańskiej Narodowej Agencji 

Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA). 

 Rozwiń listę Planets (czytaj: planets; planety), a następnie wybieraj kolejno 

planety i oglądaj ich zdjęcia. 

 
 Otwórz jeden z polskich serwisów poświęconych astronomii i znajdź informacje 

na temat Układu Słonecznego. Masz do wyboru: 

o witrynę dwumiesięcznika „Urania. Postępy astronomii” – www.urania.edu.pl, 
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o serwis edukacyjny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 

– http://orion.pta.edu.pl/, 

o portal AstroNET – news.astronet.pl, 

o portal Astronomia24 – www.astronomia24.com. 

 Wyszukaj zdjęcia planet, skopiuj je i zapisz źródło – adres strony, z której zostały 

pobrane. 

 Utwórz własną galerię planet w tabeli w edytorze tekstu. Pamiętaj o podpisaniu 

zdjęć. Na końcu dokumentu umieść informację, skąd pochodzą wybrane przez 

ciebie zdjęcia. 
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