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POWSTANIE I BUDOWA WSZECHŚWIATA ORAZ UKŁADU SŁONECZNEGO 
 
Po Wielkim Wybuchu, który miał miejsce ok. 10-20 mld lat temu cały wszechświat się 
rozszerza z jednakową prędkością we wszystkich kierunkach i jednocześnie stygnie. 

 
1. Jak powstał wszechświat? 
Na skutek Wielkiego Wybuchu wszechświat zaczął się rozszerzać we wszystkich kierunkach. 
Miał olbrzymią temperaturę i gęstość. Dopiero w 10 do –11 sekundy po wybuchu powstała 
materia (fotony, neutrony i swobodne kwarki).  
300 000 lat po Wybuchu, przy temp. 3000°K elektrony zaczęły się łączyć protonami i 
cząstkami α - powstały atomy wodoru i tlenu. 
Galaktyki powstały dopiero 1 mld lat po wybuchu. 
Dopiero 10 miliardów lat temu powstały układy planetarne. 
 
 
2. Budowa wszechświata 
  
Wszechświat zbudowany jest z  

• Supergromad 
• Supergromady składają się z gromad 
• Gromady składają się z wielu tysięcy galaktyk 
• Galaktyki zbudowane są z ogromnych skupisk materii 
• Materia ta to gwiazdy, pyły i gazy. 

Gwiazdy skupiają 90% materii galaktycznej i 10% materii międzygwiazdowej 
złożonej w 99% gazów i w 1% z pyłów. 
 

3.Miejsce Ziemi we wszechświecie 
 
Ziemia znajduje się w układzie planetarnym zwanym UKŁADEM SŁONECZNYM.  

 
Układ Słoneczny. Wyd. Cartablanca 

Układ ten znajduje się w galaktyce zwanej Drogą Mleczną. 
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Przykład galaktyki spiralnej. Źródło: INTERNET 

Droga Mleczna jest galaktyką spiralną . Średnica dysku galaktycznego wynosi ok. 100 000 
lat świetlnych (rok świetlny to odległość jaką pokona promień świetlny w próżni w ciągu 
roku. Prędkość światła wynosi ok. 300 000km/s). Grubość dysku galaktycznego wynosi ok. 
10 000 lat świetlnych. 
Najbliższymi galaktykami są Wielki i Mały Obłok Magellana odległe o około 180 000 do 200 
000 lat świetlnych 
Centrum naszego układu słonecznego – Słońce – znajduje się ok. 30 000 lat świetlnych od 
centrum galaktyki, w jednym z ramion spiralnych. Porusza się ono wokół centrum galaktyki z 
prędkością 220 km/s. Jeden pełny obieg trwa 240 mln lat. 
 
4. Etapy tworzenia się Układu Słonecznego 
 
Film pt. Narodziny gwiazdy z cyklu Słoneczne Imperium. 
 
a) około 4,5 mld lat temu wirujący obłok materii, składający się w 77% z wodoru, 21% z helu  
    i 2% pyłu, zaczął stygnąć 
b) materia stygła i powstało lokalne zagęszczenie materii. Obłok zaczął się kurczyć a jego 
   temperatura, ciśnienie i prędkość wirowania zaczęły rosnąć 
c) w centrum wirującego obłoku, z jego materii, powstało PROTOSŁOŃCE i wirujący wokół 
   niego dysk gazowo-pyłowy z licznymi zagęszczeniami materii ⇒ zagęszczenia te tworzą  
   ziarna pyłu, które zderzając się ze sobą tworzyły małe grudki materii, te zaś, zderzały się ze  
   sobą tworząc coraz większe bryłki materii. Trwało to kilkadziesiąt milionów lat. Z tych  
   bryłek powstały PROTOPLANETY. 
d) lekka materia gazowa została „zdmuchnięta” silnym podmuchem wiatru słonecznego w  
    dalsze regiony układu – z niej uformowały się planety olbrzymy 
e) między protoplanetami krążyły miliardy drobnych ciał, które bombardowały powierzchnie  
    planet. Ten proces zakończył się 3,5 mld lat temu 
f) Zaczęło się wielkie sprzątanie. Wiatr słoneczny wymiótł śmieci poza strefę planet. 
 
5. Formowanie planet 

a) najpierw była to materia w stanie płynnym 
b) substancje cięższe skupiały się w jądrze a lżejsze wypłynęły na powierzchnię 
c) zaczęły się tworzyć poziome warstwy o różnym składzie chemicznym 
d) wskutek działalności wulkanicznej wnętrza planet traciły ciepło i powoli stygły 
e) na powierzchni planet typu ziemskiego powstała skorupa 
 

6. Porównanie planet typu ziemskiego i planet olbrzymich 
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Planety ziemskie Planety olbrzymie 
Małe masy i rozmiary Są bardzo duże (od 4 do 11 razy większe od 

Ziemi) 
Masa od 100 do 300x większa od Ziemi 

Większa gęstość  
Zbudowane z warstw: 

• skorupy 
• skalnego płaszcza 
• jądra – NIFE 

Zbudowane są z: 
• małego skalnego jądra 
• płaszcza helowego 
• atmosfery gazowej 

Powierzchnia pokryta jest skałami, wodą i 
częściowo lodem 

Nie mają skalistej powierzchni 

Otacza je atmosfera: 
• szczątkowa na Merkurym 
• rzadka na Marsie 
• bardzo gęsta na Wenus 

Ich atmosfera jest bardzo gęsta a jej skład 
chemiczny jest zbliżony do Słońca. Składa się 
gł. z wodoru i helu oraz metanu i amoniaku. 
Głębsze warstwy są pod bardzo dużym 
ciśnieniem i przypominają ciecz o cechach 
metali (dolne warstwy – stan płynny) 

Mają mało satelitów naturalnych (tylko Mars, 
Ziemia) 

Mają dużo satelitów naturalnych (Jowisz-16, 
Saturn-18), na których panują zupełnie inne 
warunki 

Mają podobną przeszłość geologiczną Szybciej obracają się wokół własnej osi (Uran 
w drugą stronę) i dlatego są bardziej 
spłaszczone na biegunach 

 Posiadają pierścienie (wszystkie)  
 Wypromieniowują więcej energii niż 

otrzymują od Słońca 
 
7. Księżyc 
 

a) jedyny naturalny satelita Ziemi 
b) powstał około 4,5 mld lat temu a jego aktywność geologiczna zakończyła się 3,1 mld 

lat temu 
c) nie posiada atmosfery dlatego pokryty jest kraterami (nie ma warstwy ochronnej) 
d) jego średnica wynosi ¼ średnicę Ziemi 
e) średnia odległość od Ziemi – 384 400km 
f) okres obrotu wokół własnej osi wynosi tyle samo co Ziemi dlatego zawsze widzimy tę 

samą stronę 
g) budowa: jądro zawierające Fe i inne metale; płaszcz – 600km; skorupa 64km 
h) dzień księżycowy  jest równy 14 dobom ziemskim (noc tyle samo) 
i) w dzień temp. Wynosi 125°C a w nocy - -110°C 
j) miesiąc księżycowy – okres obiegu Księżyca wokół Ziemi – wynosi 27,3 doby 
k) miesiąc synodyczny – okres jaki mija między dwiema tymi samymi fazami Księżyca 

(np. między nowiem i nowiem) – wynosi 29,5 doby 
l) obraca się wokół Ziemi w stronę przeciwną do wskazówek zegara. Wyróżniamy 4 

fazy Księżyca (I, pełnię, III, nów)                              
                                                
            Zrób rysunki położenia Księżyca we wszystkich fazach. Narysuj również schemat  
            zaćmienia Księżyca i Słońca 
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KALENDARIUM W PIGUŁCE 
1) Wielki Wybuch 
2) 10-43 sekundy – era Planca, gęstość 1097 kg/m3, temperatura 1032 K 
3) era Wielkiej Unifikacji – temp. 1028K, załamanie symetrii, wydzielanie energii 
4) era Inflacji – bardzo szybkie rozprzestrzenianie, t=10-33s 
5) powstanie materii, pojawiają się fotony, neutrony, swobodne kwarki w 10-11 sekundy 

po wybuchu. Temperatura wynosi 2*1015 K 
6) era nukleosyntezy (pojawiają się proste elektrony) t=1s, temp. 5*109 K 
7) 10 tys. – wszechświat przestał być zdominowany przez promieniowanie a zaczął być 

zdominowany przez materię 
8) 300 tys. lat – 3000K – łączą się protony, elektrony i cząstki alfa i w ten sposób 

powstają atomy wodoru i helu 
9) 1 mld lat – powstają galaktyki 
10) 5 mld lat – ewolucja chemiczna galaktyk 

Opracowano na podstawie filmów z serii „Wielkie odkrycia XX wieku” oraz „Narodziny 
gwiazdy” z cyklu Słoneczne Imperium, DISCOVERY 
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