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Nasza najbliższa gwiazda to głównie gorąca 
plazma, utrzymywana przez naturalną grawitację, 
formująca niemal idealną kulę.. 

Gdyby zważyć cały nasz układ planetarny, Słońce 
stanowiłoby blisko 99,9 % całej jego masy.  Na tle 
innych gwiazd w kosmosie stanowi jednak, pod 
względem objętości, dość przeciętnego 
przedstawiciela swojego gatunku. 

Pod względem klasyfikacji określa się je mianem 
„żółtego karła”.

Czym jest słońce? 
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Słońce jest zwyczajną gwiazdą. 

W słonecznym jądrze wodór przemienia 
się w hel, w procesie tym uwalniana jest 
ogromna energia. Na powierzchni 
Słońca można obserwować plamy, 
rozbłyski 
i ogromne wyrzuty materii - 
protuberancje.
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Temperatura w najgorętszym miejscu, 
czyli jądrze, wynosi około 15 
milionów stopni Celsjusza. 

W miejscu najchłodniejszym, około 
6000 stopni Celsjusza. 

Jaka jest 
temperatura 
na słońcu? 



Nasza najbliższa gwiazda ma około 4,5 
miliarda lat. Nie dożyło zatem jeszcze 
połowy swojego istnienia. Antycypuje się, 
że przed nim jeszcze 6,3 miliarda lat. 

Do tego czasu będziemy musieli znaleźć 
jakiś skrawek kosmosu, w którym da się 
funkcjonować. Dlatego też świat nauki 
przywiązuje tak ogromną uwagę do miejsc 
we wszechświecie, które mogą 
przypominać nasz układ planetarny. 

Poszukiwania trwają, choć mamy jeszcze 
trochę czasu. 



Budowa 
Słońca
Słońce jest kulą 
zjonizowanego gazy o masie 
około 2x1030kg.

Słońce składa się z 4 
warstw:
- korony słonecznej,
- chromosfery,
- fotosfery,
- jądra.



Słońce wykonuje jeden obrót wokół 
własnej osi w ciągu 25d9h7m na 
równiku. Obszary w okolicy równika 
obracają się nieco wolniej. Tam 
potrzeba ponad 30 dni na pełny 
obrót wokół własnej osi.

Słońce wraz z innymi gwiazdami 
obiega środek naszej Galaktyki. Rok 
galaktyczny trwa 240 milionów lat.

Ten żółty karzeł znajduje się w 
odległości 149,6 mln km od naszej 
planety, co odpowiada jednostce 
astronomicznej. 

Gwiazda posiada promień 109 
razy większy od naszej planety, a 
jego masa 333 tysiące razy 
większa od Ziemi.

ZIEMIA
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Słońce nie stoi w miejscu. 
Podobnie jak planety naszego 
układu poruszają się podług 

torów, którego nasza 
najbliższa gwiazda stanowi 

centrum, tak słońce porusza 
się wedle środka Drogi 

Mlecznej.

Jeszcze w XIX funkcjonowała 
teoria mówiąca o tym, 

że lecące na Ziemię meteory 
to skrawki spalonego 

Słońca, które działa niczym 
wielki piec i czasem 
wydmuchuje z siebie 
rozżarzone cząsteczki.



Ledwie w przeciągu jednej doby i tylko 
na jeden metr kwadratowy dociera aż 
164 Wat energii. Gdyby można było ją 

przechwycić 
i zmagazynować energię padającą na 
wszystkie metry kwadratowe Ziemi, 
choćby w przeciągu jednej sekundy, 
mielibyśmy zapasy energii na milion 

lat!

Zaćmienia Słońca, w perspektywy 
pojedynczych punktów geograficznych, 
zdarzają się niezwykle rzadko. Jednak 
już starożytni kapłani egipscy potrafili 
wyliczyć to zjawisko z taką perfekcją, 

że wykorzystywali swą wiedzę do 
szantażowania prostych ludzi. „A teraz 

zabierzemy wam słońce”.



Gdyby Superman naprawdę 
doleciał na księżyc, nie mógłby 
ponownie zatknąć przewróconej 
amerykańskiej flagi w pełni jej 

kolorów. Sztandary bowiem 
wyblakły od słonecznego światła 

i teraz są białe.

Pluton (który jak wiadomo 
nie jest już uznawany za 

planetę) potrzebuje 248 lat 
ziemskich na pełne 
okrążenie Słońca.



Czy wiedziałeś, że:

Światło słoneczne dociera do Ziemi w ciągu ośmiu 
minut.

Kiedy Słońce spali cały swój wodór, będzie nadal 
spalać hel przez 130 milionów lat. W tym czasie 
rozszerzy się do tego stopnia, że pochłonie Merkury, 
Wenus i Ziemię. Na tym etapie stanie się czerwonym 
olbrzymem.

Samo słońce przemierza 220 kilometrów w ciągu 
sekundy.

W jego wnętrzu znajdują się prądy elektryczne 
wytwarzające pole magnetyczne, które rozprzestrzenia 
się w całym układzie słonecznym.



Czy wiedziałeś, że:

Słońce jest jedną z ponad 100 miliardów gwiazd na 
Drodze Mlecznej.

Słońce jest około 391 razy bardziej oddalone od Ziemi 
niż Ziemia od Księżyca.

Nasz współczesny kalendarz opiera się na ruchu Ziemi 
wokół Słońca.

Ze względu na ogromny wpływ Słońca na Ziemię, 
wiele wczesnych kultur postrzegało Słońce jako Boga. 
Starożytni Egipcjanie czcili boga słońca zwanego Ra, 
a w mitologii Azteków istniał Bóg słońca zwany 
Tonatiuh.



Czy wiedziałeś, że:

Słońce jest około 400 razy większe niż księżyc.

Gdybyś ważył 68 kg na Ziemi, ważyłbyś 1905 kg na 
Słońcu.

Na Ziemi, słońce może przybierać cieplejsze odcienie, 
zwłaszcza o wschodzie lub zachodzie słońca, ponieważ 
atmosfera naszej planety najbardziej rozprasza 
niebieskie 
i zielone światło.
Częściowe zaćmienia słońca są niebezpieczne dla 
wzroku, ponieważ źrenica oka nie jest przystosowana 
do niezwykle wysokiego kontrastu wizualnego.



Czy wiedziałeś, że:

Amerykańskie flagi umieszczone na księżycu są teraz 
białe 
z powodu promieniowania słonecznego.
Gdyby Słońce było wielkości piłki plażowej w kosmosie, 
to Jowisz byłby wielkości piłki golfowej, a Ziemia byłaby 
tak mała jak groch.

Gdyby nie było słońca, ziemia podróżowałaby w linii 
prostej.

Kiedy Słońce wieje swoim potężnym wiatrem 
słonecznym, uderza w ziemską atmosferę i cząstki 
oddziałują na siebie. Rezultatem tych interakcji są 
kolorowe wiry na północnym niebie zwane zorzę polną.



Jak wygląda 
powierzchnia słońca?
Zaczynamy od niesamowitego, 
najdokładniejszego zdjęcia w historii ukazującego 
powierzchnię Słońca. Jak widzicie, powierzchnia 
naszej gwiazdy ma dosyć nietypowy wygląd, a o 
skali tej fotografii niech świadczy fakt, iż każde 
widoczne tu "ziarenko" ma rozmiar 
amerykańskiego stanu Texas!

CIEKAWOSTKA #1



Plazmowa 
koronaSłońce składa się z kilku warstw, w tym z 

plazmowej aury, tzw. korony, obejmującej 
obszar milionów kilometrów. Koronę Słońca 

najłatwiej zaobserwować podczas zaćmienia i 
co ciekawe, nie licząc jądra Słońca, to właśnie 

ona jest najgorętszym elementem gwiazdy 
osiągającym temperaturę od miliona 

do 10 mln stopni Celsjusza!

CIEKAWOSTKA #2



Jaki kolor ma Słońce?
Niektórzy twierdzą, iż Słońce jest 
czerwone czy pomarańczowe, jednak tak 
naprawdę gwiazda jest mieszaniną 
różnorodnych barw i dlatego dla naszych 
oczu wygląda jak biała kula.

CIEKAWOSTKA #3



Słońce to najcięższy 
obiekt w Układzie 

Słonecznym
Nasz Układ Słoneczny ma w sumie 

kilkanaście planet (licząc oficjalne planety 
karłowate), natomiast masa wszystkich 

kosmicznych obiektów w naszej okolicy, to 
kropla w morzu 

w porównaniu do masy Słońca. Nasza 
gwiazda stanowi bowiem aż 99,86 procent 

całej masy Układu Słonecznego!

CIEKAWOSTKA #4



Wycieczka na Słońce? 
Na pewno nie 
rejsowym samolotem
Słońce jest tak daleko od Ziemi (od 147 do 
152 mln kilometrów), iż gdybyśmy mieli 
polecieć na nie zwykłym samolotem 
pasażerskim, to trzeba by było szykować się 
na 20-letnią podróż.

CIEKAWOSTKA #5



Słońce będzie miało 
kiedyś rozmiar Ziemi

Słońce, tak jak i inne gwiazdy, ma określony 
cykl życia. W jego końcowym stadium 

zamieni się ono w białego karła o wielkości 
naszej planety. Co ważne, nawet wtedy 

gwiazda zachowa swoją gigantyczną masę.

CIEKAWOSTKA #6



Słońce to jedna 
z najjaśniejszych 
gwiazd w naszej 
okolicyNaukowcom udało się odnaleźć wiele 
jasnych gwiazd, ale i nasze Słońce nie 
ma się czego wstydzić. Jeśli 
wzięlibyśmy pod uwagę 50 najbliższych 
nam gwiazd, Słońce byłoby czwartym 
najjaśniejszym obiektem w tym 
zestawieniu. Całkiem niezły wynik!

CIEKAWOSTKA #7



Z punktu widzenia 
Ziemian, Słońce to 

gwiazda idealna
Wciąż nie wiemy tak naprawdę, jak 

powszechne jest życie w skali całego 
wszechświata, natomiast 

z naszej perspektywy Słońce to gwiazda 
idealna. Gdyby jej gabaryty, jasność, wiek, 
temperatura czy odległość od Ziemi byłaby 

inna, to życie na naszej planecie zapewne 
by nie istniało.

CIEKAWOSTKA #8



Słońce to gigantyczna 
bomba trzymana 
w grawitacyjnych 
kleszczach
Słońce wytwarza swoją energię w czarnym 
jak smoła jądrze, gdzie zachodzą reakcje 
termojądrowe trzymane w ryzach przez 
ogromną siłę grawitacji. Bez niej Słońce 
eksplodowałoby niczym gigantyczna 
bomba.

CIEKAWOSTKA #9



Słońce to niemal 
idealny sferyczny 

obiekt
Pomiary dokonane przez naukowców 

w ostatnich latach wskazały, iż Słońce 
to jeden z najdoskonalszych 

sferycznych obiektów znanych 
człowiekowi. Różnica między równikową 

i biegunową średnicą gwiazdy wynosi 
zaledwie 10 kilometrów.

CIEKAWOSTKA #10



https://stiloenergy.pl/ciekawostki-o-sloncu/

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/
10-niezwyklych-faktow-o-sloncu-nasza-gwiazda-
skrywa-coraz-mniej-tajemnic/wevzm5m#slajd-11

https://www.medianauka.pl/slonce

https://fajnepodroze.pl/slonce-ciekawostki/

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-
ekologii-i-ochrony-srodowiska/slonce
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