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HIPOTEZA 

Przypuszczam, że nie da 
się wykorzystać tego 
paradoksu w codziennym 
życiu, ale mam nadzieję, 
że za jakiś czas będzie to 
możliwe. 



MOJE CELE 

1. Zebrać jak najwięcej informacji na tematy związane            
z astronomią i paradoksem bliźniąt (literatura                 
i Internet). 

2. Nauczyć się obserwować niebo – moim marzeniem jest 
zakup teleskopu do własnych obserwacji  

3. Spotkać z pasjonatami astronomii – ciekawi ludzie, 
Centrum Nauki Kopernik i z nimi skonsultować swoje 
spostrzeżenia. 

4. Przeprowadzić obserwacje w mojej szkole i zachęcić 
innych do interesowania się astronomią. 

5. Opowiedzieć w szkole o moich „badaniach” związanych   
z paradoksem bliźniąt. 



CEL 1 
 

Zebrać jak najwięcej informacji             
na tematy związane  z astronomią                   
i paradoksem bliźniąt (literatura                       

i Internet). 



SPIS LITERATURY, KTÓRĄ POZNAŁAM 
PODCZAS TRWANIA PROJEKTU 
 
• Atlas nieba. Przewodnik młodego astronoma” oprac. 

zbiorowe – zakup w ramach projektu 

• Marek Substyk „Poradnik miłośnika astronomii” – zakup w 
ramach projektu 

• Marek Substyk „Atlas nieba 2000.0” – zakup w ramach 
projektu 

• Sylwia Substyk „Atlas Księżyca”– zakup w ramach projektu 

• Dave Goldberg, Jeff Blomquist „Jak przetrwać wśród czarnych 
dziur” – książka wypożyczona 

• Stephen Hawking „Krótka historia czasu” – książka 
wypożyczona 

• Michio Kaku „Wszechświaty Równoległe. Powstanie 
wszechświata, wyższe wymiary i przyszłość kosmosu” – 
książka wypożyczona 

• Kip Thorn „Czarne Dziury i Krzywizny Czasu: Zdumiewające 
dziedzictwo Einsteina” - książka wypożyczona 



STRONY INTERNETOWE (WYBRANE) 

• https://www.pta.edu.pl/ 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_bli%C5%BAni%C4%85t 

• http://www.fizykon.org/fiz_wspolczesna/tw_paradoks_blizniat.htm 

• http://eszkola.pl/fizyka/paradoks-blizniat-4544.html 

• http://efizyka.net.pl/paradoks-blizniat_3145 

• https://wiadomosci.wp.pl/paradoks-blizniat-rozwiazany-6037217060885633a 

• http://www.stellarium.org/pl/ 

• http://tylkoastronomia.pl/kategoria/obserwacje-nieba 

• http://www.forumastronomiczne.pl/index.php?/topic/2765-pierwsza-obserwacja/ 
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PROGRAM 
STELLARIUM 

Program Stellarium odkryłam 
dzięki działaniom  w projekcie. Był 
mi bardzo pomocny. To darmowe, 
otwarte komputerowe 
planetarium. Dzięki niemu można 
oglądać realistyczne niebo w 3D, 
zupełnie tak, jakby patrzeć gołym 
okiem, przez lornetkę lub 
teleskop. 

Dowiedziałam się, że jest używany 
jest do projekcji w planetariach. 
Pobrałam go na swój zakupiony 
laptop i dzięki niemu poznałam 
położenie obiektów, które 
chciałam obserwować!!!! 

 



CEL 1 
 

ZREALIZOWANY  



CEL 2 
 

Nauczyć się obserwować niebo – moim 
marzeniem jest zakup teleskopu  

do własnych obserwacji. 



HURRAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! 

Mam 
teleskop!!!!!!!! 

Sky-Watcher Star Discovery 150 Newton 



MOJE DZIAŁANIA 

• Zrobiłam KALENDARZ OBSERWACJI 
NIEBA - FAZY KSIĘŻYCA 

• Dokonałam obliczeń prędkości 
księżyca 

• Przestudiowałam i nauczyłam się 
map księżyca 

• Przygotowałam słowniczek obiektów 
księżycowych 

• Przeprowadzałam obserwacje nieba 

 

 



KALENDARZ OBSERWACJI NIEBA 
FAZY KSIĘŻYCA 

LUTY: 

I KWADRA – księżyc rośnie 04.02.2017 
godz. 22:20 

PEŁNIA – 11.02.2017 GODZ. 23:09 

III KWADRA – księżyca ubywa 
18.02.2017 GODZ 21:27 

NÓW – 26.02.2017, GODZ 20:20 

MARZEC: 

I KWADRA - 5.03.2017,godz. 21:23 

PEŁNIA – 12.03.2017, godz. 22:12 

III KWADRA – 20.03.2017, godz. 22:13 

NÓW – 28.03.2017, godz.  22:04 

 

MAJ: 
I KWADRA - 3.05.2017, godz. 
22:55 
PEŁNIA – 10.05.2017, godz. 22:46 
III KWADRA – 19.05.2017, 
godz.23:24 
NÓW - 25.05.2017, godz. 22:55 
CZERWIEC: 
I KWADRA – 1.06.2017, godz.> 
22:58 
PEŁNIA – 9.06.2017, godz. 23:07 
III KWADRA – 17.06.2017, godz. 
23:10 
NÓW – 24.06.2017, godz. 23:26 
 

KWIECIEŃ: 
I KWADRA - 3.04.2017, godz. 23:10 
PEŁNIA -  11.04.2017, godz. 22:23 
III KWADRA – 19.04.2017, godz. 
23:04 
NÓW – 26.04.2017, godz. 22:43 
 



OBLICZENIA PRĘDKOŚCI KSIĘŻYCA 

•



MAPY KSIĘŻYCA 

Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi. Pod wieloma 
względami jego istnienie ma ogromne znaczenie 
dla naszej planety, w istotny sposób wpływając na 
ruch orbitalny i obrotowy Ziemi. Obok Słońca, 
Księżyc jest odpowiedzialny również za 
występowanie pływów  oceanicznych i pływów 
skorupy ziemskiej. Jego obecność wywołuje 
okresowo zaćmienia Słońca. 

Dla człowieka to coś więcej niż tylko najbliżej 
położone ciało niebieskie. Od najdawniejszych 
czasów był obiektem szczególnego 
zainteresowania, odgrywającym ważna role w życiu 
wszystkich cywilizacji. 

 



MAPY KSIĘŻYCA CD. 

Wszyscy sądzą, że obserwacje powierzchni księżyca 
powinno się prowadzić podczas pełni, gdy jego 
tarcza wspaniale prezentuje się w całości. 
Dowiedziałam się, że nie jest to jednak odpowiednia 
pora. Okazuje się, że w tej fazie tarcza jest prawie 
całkowicie pozbawiona cieni, a więc i kontrastu. 
Półkula, którą widzimy, jest w pełni oświetlona, a jej 
ciało wręcz oślepiające. Wyłaniające się przy bokach 
tarczy fragmenty oświetlone pod większym katem, 
są wyraźniej widoczne i tutaj należy szukać dobrych 
obszarów do obserwacji. 

Najlepszy czas na obserwacje księżyca to to fazy 
pośrednie – około pierwszej i ostatniej kwadry, kiedy 
długie cienie ujawniają wiele szczegółów na jego 
powierzchni.  

 



MAPA KSIĘŻYCA CD. 

 



• Bagno – najmniejszy, równinny obszar bazaltowy, ze względu na wielkość, określany jako księżycowe bagno. 

• Dolina – obszar położony poniżej poziomu terenu, o większej szerokości niż rów. 

• Góra – odpowiednik ziemskich szczytów, stanowiący na ogół samotny, wyraźny szczyt na powierzchni Księżyca lub fragment pasma górskiego. 

• Grzbiet – występuje na morzach księżycowych, powstaje na skutek stygnięcia i kurczenia się lawy bazaltowej, kształtem przypominając żyły. 

• Jezioro – średniej wielkości rejon powierzchni, pokryty zastygłym bazaltem, ze względu na mniejsze od morza rozmiary, określany jako jezioro. 

• Klif – uskok tektoniczny, powiązany z upadkiem na powierzchnie dużych meteorytów. 

• Krater – najczęściej występujący twór na powierzchni Księżyca, będący kolistym zagłębieniem (lub zniekształceniem) po uderzeniu meteorytu, 
planetoidy bądź komety w powierzchnię. Niewielka część kraterów jest również pochodzenia wulkanicznego. 

• Łańcuch kraterów – system kraterów powstały wskutek ukierunkowanego wyrzutu większych brył skalnych podczas upadku dużych meteorytów 
lub przypadkowy odpowiednik, utworzony przez liczne uderzenia mniejszych meteorytów. 

• Morze – wielki równinny obszar, pokryty ciemnym, zastygłym bazaltem, powstały na skutek rozległych, dawnych wylewów lawy. Nazwa „morza” 
została po raz pierwszy użyta przez wczesnych astronomów, którzy porównali je do mórz ziemskich. Morza pokrywają 16% powierzchni Księżyca. 

• Pasmo górskie – inaczej góry, system wielu szczytów oddzielonych dolinami. Nazwy pasm górskich są bardzo często odpowiednikami ziemskich 
pasm. 

• Przylądek – jaśniejszy fragment powierzchni, dzięki charakterystycznemu położeniu upodobniający się do ziemskich odpowiedników. 

• Rów – długa, często na setki kilometrów, wąska pozostałość po rzece płynącej lawy lub otwarty już podziemny kanał. 

• Równina – tak jak w przypadku ziemskich odpowiedników, równinny obszar powierzchni.  

• System grzbietów – mnoga liczba grzbietów, łączących się w przeróżne struktury. 

• System rowów – skupisko wielu rowów na jednym, wspólnym obszarze. 

• Zatoka – podobnej wielkości jak morza, obszar pokryty tak jak morza i jeziora, ciemnym bazaltem. Podobnie jak w przypadku ziemskich zatok mórz 
i oceanów, na Księżycu to obszar wcinający się często w charakterystyczny sposób np. w pasmo górskie. 

 

SŁOWNICZEK OBIEKTÓW KSIĘŻYCOWYCH 
 



MOJE OBSERWACJE 

W ramach obserwacji udało mi się wykonać 
kilka zdjęć, jednak nie są one najlepszej 
jakości. Mam nadzieję, jeszcze w 
przyszłości zakupić potrzebny sprzęt, aby 
móc rozwijać się w tym kierunku.  

 



CEL 2 
 

ZREALIZOWANY  



CEL 3 
 

Spotkać z pasjonatami astronomii – 
ciekawi ludzie, Centrum Nauki Kopernik 

i z nimi skonsultować swoje 
spostrzeżenia. 



CENTRUM NAUKI 
KOPERNIK 
Udało mi się być dwa razy na seansach 
astronomicznych, które wybraliśmy z 
opiekunem – panią Agnieszka Waśniewską - 
ze względu na temat mojego projektu. 

Były to: 

• „Czas i przestrzeń. Niekończąca się 
przygoda” 

 i 

• „Czarne dziury. Podróż w nieznane”. 

  

Nigdy nie miałam takich przygód, jak 
właśnie w tym wspaniałym planetarium.  

To moje ukochane miejsce!!!!! 

 



SEANSE SPECJALNE 

Aż cztery razy miałam 
okazję być w CNK, aby 
uczyć się dokonywać 
obserwacji. Bez tych wizyt 
w ogóle nie wiedziałabym 
jak korzystać ze swojego 
teleskopu  
 

Dziękuję mojej opiekunce pani Agnieszce 
Waśniewskiej   za pomoc w organizacji tych 

wyjątkowych spotkań. 



SPOTKANIA Z PROFESOREM DOKTOREM HABILITOWANYM TOMASZEM BULIKIEM 

Dzięki indywidualnym spotkaniom z Panem Profesorem miałam okazję dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat 
paradoksu bliźniąt. Pan profesor pokazał mi także Uniwersytet Warszawski, opowiedział o pracy astrofizyka, a także wypożyczył 

książki, które wg niego są najważniejsze dla kogoś, kto zaczyna swoja przygodę z astrologią.  

Nigdy nie zapomnę tych niesamowitych spotkań, tym bardziej, że mamy zaplanowane  

kolejne spotkania we wrześniu!!! 
 



CEL 3 
 

ZREALIZOWANY  



CEL 4 
 

Przeprowadzić obserwacje w mojej 
szkole i zachęcić innych                                  

do interesowania się astronomią. 



OBSERWACJA NIEBA 

W czerwcu przeprowadziłam obserwacje nieba dla mojej klasy. 

 

 

Z powodu słabego oświetlenia nie udało się zrobić zdjęć. 



ZABAWY INTERAKTYWNE 
1. Rok świetlny, to jednostka, która określa ................. między ciałami 

niebieskimi. 

2. Druga w kolejności planeta Układu Słonecznego. 

3. Księżyc dla Ziemi. 

4. Czas pełnego obrotu sfery niebieskiej.  

5. Rozżarzona kula gazowa, która świeci dzięki procesom 
termojądrowym zachodzącym w jej wnętrzu. 

6. Meteoroid, który wpadł w atmosferę ziemską, rozgrzał się dzięki 
tarciu i przeszedł ze stanu stałego w lotny; zjawisko to zwane jest 
potocznie jako "................... gwiazda". 

7. Ciało niebieskie pochodzące z rozpadu komet lub planetoid, 
poruszające się w przestrzeni pozaziemskiej. 

8. Trzecia w kolejności planeta Układu Słonecznego. 

9. Ten ruch Ziemi jest przyczyną występowania dnia i nocy na naszej 
planecie. 

10. Ten ruch jest przyczyną występowania na Ziemi pór roku. 

11. Kula śniegowa złożona z zamrożonego pyłu i gazu.  

12. Kulista powierzchnia, na której obserwujemy ciała niebieskie to 
.............. niebieska. 

13. Obserwowany przez nas z Ziemi tor będący okręgiem, po którym w 
ciągu roku po sklepieniu niebieskim porusza się Słońce to 
...................... .  

 



CEL 4 
 

ZREALIZOWANY – mam nadzieję  



CEL 5 
 

Opowiedzieć w szkole o moich 
„badaniach” związanych                           
z paradoksem bliźniąt. 



FESTIWAL PROJEKTÓW 

Podczas Festiwalu Projektów 
zaprezentowałam swoja 

prezentację na temat paradoksu 
bliźniąt. Jest ona dołączona do 

tego e-portfolio. 
 





CEL 5 
 

ZREALIZOWANY  



TEZA WŁAŚCIWA 

W wyniku działań projektu 
dowiedziałam się, że już udaje 
się wykorzystać paradoks 
bliźniąt w codziennym życiu. 
Dzieje się to np. w odniesieniu 
do zastosowania systemu GPS. 



MOJE PLANY  
NA PRZYSZŁOŚĆ 

Dzięki projektowi miałam okazję 
poznać Polskie Towarzystwo 
Miłośników Astronomii. Będąc w ich 
szeregach chciałabym rozwijać swoje 
zainteresowania. 

Dalsze spotkania z Panem Profesorem 
Tomaszem Bulikiem. 

Obserwacje nieba 

Rozwijanie umiejętności 
fotografowania efektów obserwacji 
astronomicznych. 

 



TO BYŁA NIESAMOWITA PRZYGODA 

Dziękuję Wszystkim, którzy mi           
w niej pomogli  


