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część pierwsza

wszechświat
(czyli wszystko)



Witajcie
w

kosmosiekosmosie
Chwilka, ale czym jest kosmos?

Wszechświat 
to wszystko, co istnieje.

rok 
świetlny

9 460 730 472 580,8 km
A oto kilka przykładów, jak oddalone 
są od Ziemi obiekty w kosmosie:

kosmosiekosmosie
A najdalsze 
galaktyki, 

które możemy 
zobaczyć, 

znajdują się 

dziesiątki 
miliardów lat 
świetlnych od 

nas!

Słońce
8 minut świetlnych 
(150 milionów kilometrów)

Najbliższa gwiazda
Proxima Centauri
(4,2 lata świetlne)

hej!

Wszechświat oznacza planetoidy, planety, czarne dziury, galaktyki, 
a nawet CIEBIE. Wszechświat jest WSZYSTKIM. 

Ponieważ w kosmosie wszystko jest tak rozrzucone i tak daleko od nas, nie mierzymy 
odległości w metrach ani kilometrach. Musielibyśmy mieć do czynienia z wieloma 
dłuuuuuugimi liczbami, więc naukowcy nam to uprościli. Zamiast tego używamy...

Nic nie porusza się szybciej niż światło (z tego, co nam wiadomo). 
Porusza się ono z prędkością ponad miliarda kilometrów na 

godzinę, czyli 300 000 kilometrów na sekundę. To wystarczająco 
szybko, aby okrążyć Ziemię w sekundę więcej niż SIEDEM RAZY.

Nic nie porusza się szybciej niż 
światło (z tego, co nam wiadomo). 

Porusza się ono z prędkością ponad 
miliarda kilometrów na godzinę, 

czyli 300 000 kilometrów na 
sekundę. To wystarczająco szybko, 

aby okrążyć Ziemię w sekundę 
więcej niż SIEDEM RAZY.

Czasami nazywamy go również ”kosmosem”. Można używać zarówno słów ”kosmos”, 
jak i ”wszechświat”! Jedyna różnica polega na tym, że gdy mówimy ”kosmos”, 
sugerujemy, że we wszystkim istnieje harmonijny porządek (zamiast chaosu!).

Cóż, KOSMOS (inaczej „przestrzeń kosmiczna”) to wszystko, co 
znajduje się poza Ziemią, na której żyjemy. Nie da się wskazać 
dokładnego miejsca oddalonego od powierzchni Ziemi, gdzie 

zaczyna się przestrzeń kosmiczna, ale często dla jej oznaczenia 
używa się linii Kármána. Jest to umowna granica na wysokości 

100 kilometrów nad średnim poziomem morza.

Jakkolwiek chcesz go nazwać... jest WIELKI. Mam na myśli to, że jest NAPRAWDĘ OGROMNY.

kosmos

linia Kármána

ziuuu

Najbliższa galaktyka

Andromeda
(2,5 miliona lat świetlnych)
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DZIKI 
FAKT

.

Kosmolodzy (naukowcy badający początek 
i ewolucję wszechświata) uważają, że Wielki 

Wybuch wydarzył się około

Nie wiemy, jak wielki jest wszechświat, ale wiemy, że robi się 

Wiemy to, ponieważ astronomowie zaobserwowali odległe galaktyki oddalające się od nas 
w kosmosie. Belgijski ksiądz i astronom Georges Lemaître był naukowcem, który w 1927 roku 

opublikował teorię, że wszechświat powstał w jednym miejscu i zaczął się szybko rozszerzać po 
wielkiej eksplozji! Nazywamy to ...

Większość 
atomów wodoru 

w twoim ciele 
powstała podczas 

Wielkiego 
Wybuchu.

Materia to wszystko, co widzimy, czyli 
gwiazdy i planety, ale to także coś, co się 

nazywa

Jej nie możemy zobaczyć, ale wiemy, że 
istnieje, ponieważ naukowcy widzą, jak 

widzialna materia na nią oddziałuje.

Wszechświat składa się głównie z ciemnej energii i ciemnej materii, których 
w ogóle nie możemy zobaczyć... i których zrozumienie jest trudne. Planety, 
gwiazdy i galaktyki stanowią tylko jakieś 4–5% kosmosu. Wszystko inne jest 
całkowicie niewidoczne!

Energia to całe światło i promieniowanie 
we wszechświecie. Istnieje również 

nieznana siła, którą naukowcy nazywają

ciemną emergią 
Uważamy, że ciemna energia powoduje 
również rozszerzanie się wszechświata.

Grawitacja jest ważna, ponieważ to ona utrzymuje galaktyki razem, sprawia, że   planety krążą wokół 
Słońca i to ona powstrzymuje cię przed odlotem w kosmos! Środek Ziemi nas przyciąga, ale ponieważ 
robi to z odpowiednią siłą, ani nie zostajemy zmiażdżeni, ani nie unosimy się w powietrzu.

Nasza gwiazda, Słońce, ma dużą grawitację i przyciąga planety do siebie. Na szczęście 
ziemska orbita utrzymuje nas w odpowiedniej odległości od Słońca i nie jest nam za gorąco 
ani za zimno.

Grawitacja to siła, która przyciąga obiekty do siebie. Nie jest to coś, co możemy zobaczyć za pomocą oczu, ale widzimy jej efekty. 
Im cięższy przedmiot, tym bardziej PRZYCIĄGA. Wszystko, co ma masę, ma grawitację, nawet TY! (Ale jesteśmy bardzo małymi 
obiektami w porównaniu z planetami, więc nasze przyciąganie grawitacyjne jest tak małe, że niezauważalne).

.

.

BUUUUM!
coraz większy!

wielkim 
wybuchem!

Jak stary jest 
wszechświat?

13,8 miliarda 
lat temu.

dziki fakt!

Wszechświat składa się z dwóch rzeczy:

materii i energii

ciemną materią

Ciemna energia 

tworzy 68% znanego 

wszechświata!totalnie niewidzialny

A skoro już gadamy 
o niewidzialności, pomówmy o... GRAWITACJI.

ty
ty

hmm...
auć za duża grawitacja

za mała grawitacja

ziemia ziemia

 Mam książkę 

 o grawitacji. 

Nie mogę jej 

 odłożyć!
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 W kosmosie 

 znajdują się gigantyczne 

obłoki gazu i pyłu, zwane 

mgławicami. Gaz i pył może 

pochodzić z gwiazd, które 

eksplodowały, ale także z miejsc, 

gdzie powstają gwiazdy. Te mgławice, 

w który gwiazdy się tworzą, 

nazywają się „wylęgarnie gwiazd”.

Mgławice 

unoszą się w kosmosie między 

gwiazdami: najbliższa znajduje 

się 700 lat świetlnych 

od nas.

ĆŚŚŚŚ!
Kosmos jest 

kompletnie cichy! Fale 

dźwiękowe nie rozchodzą 

się w kosmosie, ponieważ 

jest to wielka próżnia.

galaktyki

Aż do 1923 roku nie mieliśmy pojęcia, że istnieją inne galaktyki!

(astronom)

zaobserwował gwiazdę, która teraz nazywa się cefeidą V1 (lub po 
prostu V1). Był w stanie obliczyć, jak daleko się znajduje, obserwując 
częstotliwość zmian jej jasności. Okazało się, że była dalej niż 
jakakolwiek gwiazda w naszej galaktyce! Należy do sąsiedniej galaktyki, 
Andromedy.

-

Galaktyki to zbiory gwiazd, planet, gazów i innych obiektów niebieskich trzymających się razem dzięki grawitacji i unoszących się we wszechświecie. 

.

.

MgławiceMgławice

Jest jedna, która 
nazywa się Ślimak. 

Wygląda jak wielkie 
upiorne oko.

Galaktyki mają różne kształty:

spiralne eliptyczne nieregularne
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nasza galaktyka

droga mleczna

Czasami w nocy, gdy są odpowiednie 
warunki, można zobaczyć na niebie Drogę 
Mleczną. Trochę wygląda jak rzeka gwiazd 
namalowana słabym światłem. To światło 
pochodzi z innych gwiazd w galaktyce.

W CENTRUM ZNAJDUJE SIĘ 

SUPERMASYWNA CZARNA DZIURA!

HEJ! UWAŻAJ!

Ma szerokość 100 000 lat
świetlnych!

W NASZEJ 
GALAKTYCE 

KAŻDEGO ROKU 
POWSTAJE 

 
NOWYCH GWIAZD!

Czasami galaktyki zderzają się, gdy się mijają. Kiedy to robią, 
rodzą się tysiące (lub więcej!) nowych gwiazd.
Z naszą galaktyką zderzyło się już kilka małych galaktyk. 
Dziesięć miliardów lat temu Droga Mleczna zderzyła się 
z galaktyką karłowatą, która ze względu na kształt dostała 
żartobliwą nazwę „kiełbaski” (oficjalnie nazywa się Gaia-
Enceladus).
I wygląda na to, że Droga Mleczna znowu się z czymś 
zderzy! Nie martw się, wielka kolizja nastąpi nie wcześniej niż 
za kilka miliardów lat!

Na szczęście nasza galaktyka znajduje się w stosunkowo spokojnej części 
wszechświata, ale nie stoi w miejscu. Tak naprawdę porusza się w kosmosie 
z prędkością 2 milionów kilometrów na godzinę!

Droga Mleczna 
jest galaktyką 

o kształcie spiralnym 
z poprzeczką.

Dawno temu Grecy nazywali 
ją „GALAXIS KYKLOS”, co 

oznacza „MLECZNY KRĄG”, 
a Rzymianie mówili na 

nią „VIA LACTEA”, 
czyli 

„MLECZNA 
DROGA”.
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część drugaPORA NA ŻARCIKPORA NA ŻARCIK

UKŁAD UKŁAD 
SSŁONECZNYŁONECZNY

Jak urządzasz Jak urządzasz 
kosmiczną imprezę?kosmiczną imprezę?

Planetujesz ją!

DZIKI FAKT

W naszej galaktyce unosi się GIGANTYCZNY – prawdopodobnie wielkości 
planety –DIAMENT. To tak naprawdę serce starej gwiazdy. Nazwa tego obiektu 
brzmi „BPM 37093”, ale astronomowie nazywają go „Lucy” na cześć piosenki 

Beatlesów „Lucy in the Sky with Diamonds”.
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To nasz 

UKŁAD SŁONECZNY.

SŁOŃCE

kometa
MERKURY

PA
S
 PLA

N
E
T

O
I

D

WENUS

MARS

ZIEMIA

JOWISZ

URAN

NEPTUN

SATURN

PLUTON 
(PLANETA 

KARŁOWATA)

Większość Układu Słonecznego Większość Układu Słonecznego 
to po prostu pustka!to po prostu pustka!

ORBITA TO DROGA, ORBITA TO DROGA, 
KTÓRĄ PLANETA PRZEBYWA, KTÓRĄ PLANETA PRZEBYWA, 

OKRĄŻAJĄC SŁOŃCE.OKRĄŻAJĄC SŁOŃCE.

Cóż, w pewnym sensie. Planety nie są aż tak blisko siebie. Narysowałem 
je w ten sposób, żebyście mogli zobaczyć je po kolei, ale tak naprawdę 
dzieli je znacznie większa odległość. Nie da się dokładnie dopasować 

odległości między planetami w książce i zachować właściwej skali.

W centrum naszego Układu Słonecznego znajduje się gigantyczna ognista 
gwiazda – Słońce. Przyciąganie grawitacyjne Słońca powoduje, że osiem 

planet (i jedna planeta karłowata, Pluton) krąży wokół niego. Ale planety nie są 
jedynymi ciałami niebieskimi w naszym Układzie Słonecznym.

Gdyby zbudować model 
Gdyby zbudować model 

Układu Słonecznego 
Układu Słonecznego 

w pomniejszeniu, 
w pomniejszeniu, 

W KTÓRYM ZIEMIA 
W KTÓRYM ZIEMIA 

BYŁABY WIELKOŚCI 
BYŁABY WIELKOŚCI 

SZKLANEJ KULKISZKLANEJ KULKI, PROMIEŃ , PROMIEŃ 

CAŁEGO MODELU MIAŁBY
CAŁEGO MODELU MIAŁBY  

1111 kilometrów! kilometrów!
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