
ODKRYWCY KOSMOSU 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs jest długoterminowy – do powrotu do szkoły. 

2. Na początku tygodnia, na stronie szkoły, będzie zamieszczana krótka prezentacja wybranej 

planety Układu Słonecznego wraz z zadaniami do wykonania. 

3. Konkurs będzie prowadzony oddzielnie dla klas 2-4  oraz 5-8. 

4. Obok każdego zadania zostanie zamieszczona informacja o ilości punktów możliwych do 

zdobycia. 

5. Wszyscy uczniowie konkursu otrzymają dodatkowe punkty do zachowania. 

6. Osoby, które zdobędą największą ilość punktów, otrzymają nagrody. 

Rozwiązania lub zdjęcia wykonanej pracy proszę przesłać na adres  asia_szyman@wp.pl   

8. W tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę konkursu. Termin 

nadsyłania prac – poniedziałek, do godz. 13.00 

 

mailto:asia_szyman@wp.pl


RUNDA VII URAN 

 
Uran jest siódmą planetą Układu Słonecznego. Trzecią co do wielkości i czwartą pod 

względem masy. Należy do kategorii lodowych olbrzymów. Jest najzimniejsza planetą                 

w Układzie Słonecznym. Uran posiada również pierścienie, podobnie jak przedstawione 

wcześniej Jowisz i Saturn. 

 

Jest to pierwsza planeta odkryta za pomocą teleskopu. Uran ma 27 księżyców.  

 Cechą charakterystyczną Urana jest fakt, że wiruje on „ na boku” w przeciwieństwie do 

pozostałych planet. Naukowcy przypuszczają, że może to być skutek  zderzenia z dużym 

obiektem kosmicznym lub  też, według najnowszej teorii, na takie nachylenie Urana mógł 

mieć wpływ duży, nie istniejący obecnie księżyc, który obiegał Urana w określonej 

odległości. 



 
Nazwa planety pochodzi od greckiego boga Uranosa. Masa Urana jest 14,5 razy większa od 

masy Ziemi. Według naukowców występują na nim deszcze diamentów. 

 
Okres obrotu wokół własnej osi wynosi ok. 17 godzin. Uran okrąża  Słońce w czasie 84 lat 

ziemskich. 

 

Źródła: 

https://fajnepodroze.pl/planeta-uran-ciekawostki-fakty-informacje/ 

http://www.minikosmonauta.waw.pl/uran.html 

-  Emilie Beaumont, Marie- Renee Guilloret, „Świat w obrazach. KOSMOS”, wyd. 

OLESIEJUK 

- „ATLAS JUNIORA. NAUKA I ODKRYCIA. Słońce i planety”, wyd. EDITIONS ATLAS 

- https://pixabay.com/pl/ 

- Przemysław Rudź, „Jak to działa? KOSMOS”, wyd. SBM  

https://fajnepodroze.pl/planeta-uran-ciekawostki-fakty-informacje/
http://www.minikosmonauta.waw.pl/uran.html
https://pixabay.com/pl/


RUNDA VII - URAN 

 
 

ZADANIA 2-4 

1.Jak nazywa się największy księżyc Urana? 1p. 

2.Kto i w którym roku odkrył planetę Uran? 2p. 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – poniedziałek 15.06 do godz.13 

 

 

 

ZADANIA 5-8 

1. Skąd zostały zaczerpnięte nazwy dla księżyców Urana? 1p. 

2. Ile wynosi najniższa temperatura na Uranie? 1p.  

3.Podaj jedną z proponowanych nazw dla tej planety zanim została zatwierdzona nazwa 

„Uran”.1p. 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – poniedziałek 15.06 do godz.13 

 

 



            RUNDA VI  SATURN 

 
Saturn jest szóstą planetą od Słońca i drugą co do wielkości największą planetą w Układzie 

Słonecznym. Należy do gazowych olbrzymów. Cechą charakterystyczną Saturna są jego 

pierścienie, które składają się z lodu i pyłu kosmicznego. Są one widoczne z Ziemi. Saturn, 

podobnie jak Jowisz, w większości składa się z wodoru i helu. 

Pomimo swoich rozmiarów Saturn jest najlżejszą planetą Układu Słonecznego, gdyż ma 

najmniejszą gęstość ( gdyby istniał ocean zdolny go pomieścić Saturn unosiłby się na jego 

powierzchni). 

Obrót wokół własnej osi trwa ok. 10,5 godziny. Natomiast  jedno okrążenie wokół Słońca 

zajmuje ok. 29 lat ziemskich. 

 

Nazwa planety pochodzi od  Saturnusa- rzymskiego boga rolnictwa. 

 



Ma  ponad 80 naturalnych satelitów. Największym księżycem Saturna jest Tytan. Ma on 

grubą atmosferę. Znajdują się na nim rzeki i jeziora ciekłych węglowodorów. Równie 

ciekawym księżycem jest Enceladus, na którym odkryto aktywne gejzery lodowe. 

 
Burze na Saturnie mogą trwać miesiącami, a nawet latami. 

Do tej pory Saturna odwiedziły 4 misje kosmiczne. 

 
Źródła: 

http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/saturn/ 

http://www.minikosmonauta.waw.pl/saturn.html 

-  Emilie Beaumont, Marie- Renee Guilloret, „Świat w obrazach. KOSMOS”, wyd. 

OLESIEJUK 

- „ATLAS JUNIORA. NAUKA I ODKRYCIA. Słońce i planety”, wyd. EDITIONS ATLAS 

- https://pixabay.com/pl/ 

- Przemysław Rudź, „Jak to działa? KOSMOS”, wyd. SBM  

 

http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/saturn/
http://www.minikosmonauta.waw.pl/saturn.html
https://pixabay.com/pl/


RUNDA VI - SATURN 

 

 

Zadania kl. 2-4  

1. Czy dałoby się stanąć na powierzchni Saturna? Uzasadnij odpowiedź. (2p.) 

2. Narysuj symbol astronomiczny planety Saturn.(2p.) 

Do zdobycia 4pkt. 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – poniedziałek 08.06 do godz.13 

 

 

Zadania kl.5-8 

1. Jaką ogólną nazwę noszą niewielkie księżyce, krążące w pobliżu pierścieni Saturna i 

mające  na nie wpływ grawitacyjny (np. Prometeusz i Pandora)? (1p.) 

2. Jak nazywa się największa z przerw widocznych w pierścieniach Saturna? (1p.) 

3. Podaj nazwy wszystkich czterech misji kosmicznych, które odwiedziły Saturna. (2p.) 

Do zdobycia 4pkt. 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – poniedziałek 08.06 do godz.13 

 

 

 



RUNDA V  -  JOWISZ 

 
 

Jowisz jest piątą z kolei planetą od Słońca i jednocześnie największą planetą w Układzie 

Słonecznym. Jego masa jest 2,5 razy większa od pozostałych planet razem wziętych. Mimo 

tak olbrzymich rozmiarów Jowisz obraca się wokół własnej osi najszybciej ze wszystkich 

planet. Należy do grupy gazowych olbrzymów.  

Jego nazwa pochodzi od jednego z najważniejszych bogów rzymskich. 

 

 



 

Planeta w większości składa się z wodoru i helu, zatem nie posiada stałej powierzchni, czyli 

nie można na niej wylądować. 

Posiada co najmniej 79  księżyców. Największe to Ganimedes, Io, Europa  i Kallisto.                           

Są to tzw. księżyce galileuszowe.  

 

 

Najbardziej charakterystycznym szczegółem Jowisza jest tzw. „Wielka Czerwona Plama” 

czyli potężny huragan, który szaleje nieprzerwanie od  co najmniej 350 lat. Zajmuje ona 

obszar 2,5 razy większy od Ziemi. 

 



Źródła: 

 - http://www.minikosmonauta.waw.pl/jowisz.html 

- http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/jowisz/ 

-  Emilie Beaumont, Marie- Renee Guilloret, „Świat w obrazach. KOSMOS”, wyd. 

OLESIEJUK 

- „ATLAS JUNIORA. NAUKA I ODKRYCIA. Słońce i planety”, wyd. EDITIONS ATLAS 

- https://pixabay.com/pl/ 

- Przemysław Rudź, „Jak to działa? KOSMOS”, wyd. SBM  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minikosmonauta.waw.pl/jowisz.html
http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/jowisz/
https://pixabay.com/pl/


                              Runda V  - Jowisz 

 

 

                             Zadania kl.2-4                                

1. Wykonaj model Jowisza  ( np. z piłki, plasteliny, możesz też zwinąć gazety w 

kulkę i pomalować na odpowiedni kolor)   5 pkt. 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – poniedziałek 01.06 do godz.13 

 

                          Zadania    KLASY 5-8 

1.Co znajduje się w obszarze pomiędzy Marsem a Jowiszem? 1p. 

2. Narysuj symbol astronomiczny Jowisza.1p. 

3. Ile czasu wynosi obrót Jowisza wokół własnej osi? 1p. 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – poniedziałek 01.06 do godz.13 

 

 

 

 



                                     Runda IV 

Mars 

 

 

Mars nazywany jest Czerwoną  Planetą, gdyż  jego powierzchnia pokryta jest pyłem, który 

zawiera dużo żelaza. Mars wraz z Merkurym, Wenus i Ziemią należy do grupy planet 

wewnętrznych, skalistych. 

Swoją nazwę planeta zawdzięcza rzymskiemu bogowi wojny –Marsowi.  

 

 

Obrót wokół własnej osi zajmuje ok. 24 godziny (podobnie jak na Ziemi). 

Natomiast okres obiegu wokół Słońca wynosi ok. 687 dni ziemskich. 



 

 

Wokół planety krążą 2 niewielkie księżyce: Fobos i Deimos. Nazwy ich w języku greckim 

oznaczają „strach” i „trwoga”. 

 

Na Marsie znajdują się ogromne góry oraz doliny. Największe ze wszystkich planet Układu 

Słonecznego. Najwyższe wzniesienie to wulkan Olympus Mons – wysokość ok 21,2 km 

ponad średnią powierzchnie planety.  

 



 

Na Marsie lądowało kilkanaście łazików i lądowników, badających jego powierzchnię. 

Istnieją też plany wysłania na Marsa astronautów. Podróż w jedną stronę trwałaby co 

najmniej 6 miesięcy. 

 

 

Źródła: 

http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/mars/ 

http://www.minikosmonauta.waw.pl/mars.html 

-  Emilie Beaumont, Marie- Renee Guilloret, „Świat w obrazach. KOSMOS”, wyd. 

OLESIEJUK 

- „ATLAS JUNIORA. NAUKA I ODKRYCIA. Słońce i planety”, wyd. EDITIONS ATLAS 

- https://pixabay.com/pl/ 

- Przemysław Rudź, „Jak to działa? KOSMOS”, wyd. SBM  

 

 

 

 

 

 

 

http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/mars/
http://www.minikosmonauta.waw.pl/mars.html
https://pixabay.com/pl/


RUNDA Iv MARS 

 

                     ZADANIA    KLASY 2-4 

1. Uzupełnij tekst piosenki.(W UKŁADZIE SŁONECZNYM || NutkoSfera ||) 3pkt. 

 

Hej tu Mars, planeta numer ………… . 

Bardzo się ……………., jestem cały ………….  

Mam najwyższe………. i od groma ……… 

 A! Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu! 

 

 

 

 

                                            Zadania klasy 5-8 

1. Wykonaj model planety Mars ( np. z galaretki,piłki, plasteliny, możesz też 

zwinąć gazety w kulkę i pomalować na odpowiedni kolor)   5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Runda III 

ZIEMIA 

 

 

Ziemia jest trzecią planetą od Słońca. Ok  70%  jej powierzchni pokrywa woda, dlatego 

nazywana jest błękitną planetą. 

Ze względu na sprzyjające warunki m.in. odpowiednią odległość od Słońca  i  właściwy skład 

atmosfery, jest jedyną planetą w Układzie Słonecznym, na której obecnie istnieje życie w tak 

rozwiniętej formie. 

Okres obrotu Ziemi wokół Słońca wynosi ok. 365 dni (1 rok). Ponieważ oś obrotu Ziemi jest 

lekko pochylona, mamy do czynienia z występowaniem pór roku. 

 



Ziemia obraca się też wokół własnej osi. Okres obrotu wynosi ok. 24 godziny ( 1 doba).                

W wyniku tego na naszej planecie mamy dzień i noc. 

 

 

 

Posiada jednego satelitę naturalnego – Księżyc. Ma on duży wpływ na nasza planetę. 

Grawitacja Księżyca odpowiada m. in. za powstawanie przypływów i odpływów mórz i 

oceanów. 

Co ciekawe z Ziemi widzimy zawsze tylko jedną  i tą samą stronę Księżyca (obrót 

synchroniczny). 

 

 



Księżyc jest też jedynym oprócz Ziemi ciałem niebieskim, na którym stanął człowiek 

(pierwsze lądowanie w 1969 roku). 

 

 

 

Źródła: 

-  Emilie Beaumont, Marie- Renee Guilloret, „Świat w obrazach. KOSMOS”, wyd. 

OLESIEJUK 

- „ATLAS JUNIORA. NAUKA I ODKRYCIA. Słońce i planety”, wyd. EDITIONS ATLAS 

- https://pixabay.com/pl/ 

- Przemysław Rudź, „Jak to działa? KOSMOS”, wyd. SBM  

- http://www.minikosmonauta.waw.pl/ziemia.html 

- http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/ziemia/ 

- http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/ksiezyc/ 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/pl/
http://www.minikosmonauta.waw.pl/ziemia.html
http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/ziemia/
http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/ksiezyc/


ZIEMIA – ZADANIA KL.2-4   (6 pkt) 

Rozwiąż krzyżówkę obrazkową.  Podaj poszczególne odpowiedzi oraz  hasło.  

1. 

.  

          

 

2. 

 

       

 

3. 

.  

       

 

4.  

 

 

       



5 

.  

      

 

ZIEMIA TO …..   

hasło:  

       

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – poniedziałek 18.05 do godz.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



ZIEMIA – ZADANIA KL. 5-8  (9 pkt) 

Rozwiąż krzyżówkę .  Podaj poszczególne odpowiedzi oraz  hasło.  

1. Nazwisko pierwszego człowieka, który stanął na Księżycu. 

         

 

2. Jest nim np. Księżyc 

        

 

3.   … Hubble’a krążący po orbicie, służący  do obserwacji kosmosu. 

        

 

4.   …. Halleya odwiedzająca Układ Słoneczny co ok.75 lat. 

      

 

5. Główny składnik atmosfery Ziemi (78%) 

    

 

6. Pierwszy człowiek  w kosmosie. 

       

 

7. Nasza … to Droga Mleczna. 

         

 

8. Miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika. 

     

 



Hasło:   

        

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – poniedziałek 18.05  do godz.13 

 

 

Runda II 

WENUS 

„Mam na imię Wenus. 

Jestem druga w kolejności. 

U mnie nieustannie upał jest bezlitosny. 

Wiruję wolno, nigdzie się nie śpieszę. 

I bardzo jasno świecę się na niebie” . 

W UKŁADZIE SŁONECZNYM || NutkoSfera || Piosenki DLA DZIECI 

 

 

 

Jest drugą planetą od Słońca i, podobnie jak Merkury, nie posiada księżyców. 

Jej nazwa pochodzi od rzymskiej bogini miłości. 
 



 

Posiada bardzo gęstą atmosferę (składającą się głównie z dwutlenku węgla), 

która nie pozwala na rozpraszanie  się ciepła.  

Można to porównać do zamkniętej szklarni w gorący dzień. Z tego powodu 

Wenus jest najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym – temperatura na jej 

powierzchni dochodzi do +460 stopni Celsjusza. 
 

 

 

Wenus jest nazywana bliźniaczką Ziemi, ponieważ jest najbardziej zbliżona 

rozmiarem do naszej planety. Jest tylko nieco mniejsza . 
 



 

 

Wenus obraca się wokół własnej osi w przeciwnym kierunku niż wszystkie 

pozostałe planety Układu Słonecznego. 

Zadanie klasy 2-4 

Zadanie 1.  

Wykreśl wszystkie X , a dowiesz się jak jest nazywana planeta Wenus. 2 pkt 

GXWXIXAXZXDXĄX WXIXEXCXZXOXRXNXĄX 

Zadanie 2. 

Którą w kolejności od Słońca planetą jest Wenus? 1 pkt. 

 

Zadanie klasy 5-8 

Zajrzyj na stronę: 

http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/wenus/ 

1. Co trwa dłużej na planecie Wenus: dzień czy rok? Uzasadnij krótko 

odpowiedź. 3 pkt. 

2. Dlaczego Wenus jest nazywana Gwiazdą Wieczorną?  2 pkt 

Źródła: 

-  http://www.minikosmonauta.waw.pl/wenus.html 

-  http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/wenus/ 

http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/wenus/
http://www.minikosmonauta.waw.pl/wenus.html
http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/wenus/


-  Emilie Beaumont, Marie- Renee Guilloret, „Świat w obrazach. KOSMOS”, wyd. 

OLESIEJUK 

- „ATLAS JUNIORA. NAUKA I ODKRYCIA. Słońce i planety”, wyd. EDITIONS ATLAS 

- https://pixabay.com/pl/ 

- Przemysław Rudź, „Jak to działa? KOSMOS”, wyd. SBM  

 

Runda 1 

MERKURY 

 

Merkury znajduje się najbliżej słońca, jest jednocześnie najmniejszą planetą Układu 

Słonecznego. Na jego powierzchni znajduje się mnóstwo kraterów (śladów po uderzeniach 

meteorytów). 

  

Występuje na nim ogromna różnica temperatur ( ok. + 430 stopni w dzień  i ok. -180 w nocy).   

Gołym okiem Merkurego można zobaczyć tuż przed wschodem lub tuż po zachodzie słońca. 

Rok na Merkurym trwa 88 dni ziemskich.                        

 

https://pixabay.com/pl/


Źródła: 

- http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/merkury/ 

- http://www.minikosmonauta.waw.pl/merkury.html 

-  Emilie Beaumont, Marie- Renee Guilloret, „Świat w obrazach. KOSMOS”, 

wyd.OLESIEJUK 

- „ATLAS JUNIORA. NAUKA I ODKRYCIA. Słońce i planety”, wyd. EDITIONS ATLAS 

- https://pixabay.com/pl/ 

ZADANIA DLA KLAS 2-4 

 Zad 1. Rozszyfruj wiadomość.  2 pkt. 

 

   

   ------------     ----------   -----------   ---------  --------    -------      --------- 

 

 

 

Zad. 2 Narysuj Merkurego.  3 pkt  (Możesz skorzystać z wzoru poniżej)  

http://astronomia.org.pl/2/uklad-sloneczny/planety/merkury/
http://www.minikosmonauta.waw.pl/merkury.html
https://pixabay.com/pl/


 

ZADANIA DLA KLAS 5- 8 

I. Zajrzyj na stronę: 

http://www.minikosmonauta.waw.pl/merkury.html 

II. Odpowiedz na pytania. 

 1. Ile naturalnych satelitów ( księżyców) posiada Merkury? 

         2.  Skąd wzięła się nazwa planety Merkury?     

Do uzyskania 2 punkty. 

http://www.minikosmonauta.waw.pl/merkury.html

