
Rozdzia  IV. Budowa i powstanie Uk adu S onecznego 

4.1. Mieszkaj c na wiruj cej planecie 

Poj cie „wschód” i „zachód” oznaczaj  nie tylko punkty na horyzoncie, ale maj   

znaczenie kulturowe i geograficzne. Mówimy „Europa Zachodnia”, „Bliski Wschód”, „Dziki 

Zachód”. Jak si  to ma do kierunków wiata? Stoj c na pó kuli pó nocnej, jak w Polsce, 

twarz  do po udnia mamy po lewej r ce „wschód” a po prawej „zachód”. S o ce wschodzi na 

wschodzie, zachodzi na zachodzie a w po udnie jest na po udniu. Mówimy, e „s o ce 

wschodzi”, ale od czasów Kopernika wiemy, e to Ziemia si  kr ci.  

Obrazy kr c cej si  Ziemi stanowi  czo ówk  co drugiego dziennika telewizyjnego, nie 

tylko w Polsce. Kula ziemska na tych obrazach kr ci si  z lewa na prawo – patrz c z góry 

kr ci si  w kierunku „odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara”. Sk d takie 

porównanie? Otó , je eli Ziemia kr ci si  w kierunku odwrotnym do kierunku obrotu 

wskazówek zegara, to cie  wskazówki zegara s onecznego na pó kuli pó nocnej b dzie si  

porusza  si  w kierunku zgodnym z kierunkiem zegara. Lub raczej: to wskazówki zegara kr c  

si  w kierunku cienia wskazówki zegara s onecznego.  

Ryc. 4.1. Obraz 
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Inaczej jest w Australii – tam te  s o ce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie, 

ale w samo po udnie jest dok adnie na pó nocy. Trudno si  temu dziwi : S o ce wieci (20.03 

i 22.09) pionowo nad równikiem a dla Australii równik jest na pó nocy. W konsekwencji, 

zegary s oneczne w Australii maj  rosn cy porz dek godzin w odwrotnym kierunku ni  

zegary w Europie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widziany wiat zale y wi c od punktu patrzenia. Na Ziemi, wiruj cej na równiku z 

pr dko ci  40/24 tys. km na godzin , trzeba mie  sporo wyobra ni, aby opisa  Uk ad 

S oneczny tak, jakby go widzia  przybysz z innej Galaktyki.  

Pytanie: Czy widzia e  zegar s oneczny? A mo e znajdziesz jaki  w Internecie? 

Fot. 4.2. S o ce, widziane 

z pó kuli po udniowej 

zatacza na niebie uk w 

„odwrotnym” kierunku: ze 

wschodu na zachód, ale w 

samo po udnie wskazuje 

geograficzn  pó noc; ze-

gary s oneczne w parku w 

Sydney maj  odwrotny ni  

w Europie porz dek godzin 

– liczby rosn  w kierunku 

przeciwnym ni  na tarczy 

zwyk ego zegara 
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Je eli Ziemia si  kr ci, to stoj c na niej 

nieruchomo wydaje si  nam, e to raczej ca a 

„kopu a” niebieska kr ci si  nad nasz  g ow . 

Trudno to zauwa y  „go ym okiem”, ale po o ony 

nieruchomo przez kilka minut aparat foto-

graficzny zarejestruje gwiazdy, które zataczaj  

cz  okr gu. Tego rodzaju zdj cie pokazujemy 

na fot. 4.4. W ci gu 2 godzin gwiazdy zataczaj , 

wokó  gwiazdy Polarnej, uk okr gu o k cie 

360
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, czyli w ci gu jednej godziny ca y 

niebosk on, tak   w dzie  jak i w nocy zatacza k t 

 = 15º (czyli jeden stopie  k towy w cztery 

minuty zegarowe).  

   

    

 

 

 

  

Fot. 4.3. Na cokole pomnika Kopernika, niemiecki 

rze biarz F. A. Tieck w 1853 roku napisa  po 

acinie Terrae motor, Solis Caelique stator – 

„Ruszy  Ziemi , wstrzyma  S o ce i niebo”. Sam 

Kopernik pisa : „-Czy  mo liwe jest, e to nie 

Ziemia si  kr ci a ca e ogromne niebo, którego 

granic nie znamy, ani zna  zapewne nie mo emy?” 

Fot. 4.4. W ci gu 1 godziny wszystkie gwiazdy 

na niebie, S o ce, Ksi yc planety zataczaj  uk 

o k cie rozwarcia 15º. Na tym zdj ciu k t wynosi 

oko o 24º, zdj cie wykonywano przez oko o 100 

minut. D u sze uki zataczaj  gwiazdy po o one 

dalej od gwiazdy Polarnej.   

Zdj cie 4.4 wykonano celuj c aparatem fotograficznym w gwiazd  Polarn  – stoj c 

twarz  na po udnie, musimy (w Polsce) wychyli  si  do ty u, aby mie  j  nad g ow . Jest to 

jedyny nieruchomy punkt na niebosk onie. Ale obrót dzienno-nocny nieba to nie jedyny ruch 

widoczny z Ziemi. S o ce i Ksi yc w ci gu dni i miesi cy poruszaj  si  równie  na tle 

gwiazd. Dok adniej: poruszaj  na tle w skiego pasa gwiazdozbiorów, który ju  w 

staro ytno ci nazwano zoo-diakiem, czyli zwierzy cem niebieskim.  

Aby o nim opowiedzie , warto jednak opu ci  wiruj c  Ziemi  i spojrze  na Uk ad 

S oneczny z perspektywy przybysza z dalekiego kosmosu, tak jak to narysowa  Kopernik na 

ryc. 1.2a.   

 

Pytanie: Jaki k t zataczaj  (pozornie) gwiazdy w ci gu jednej minuty? Wynik podaj w postaci u amka 

zwyk ego, np. (½)º.   


