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1. Wstęp teoretyczny  

Zaćmienia Słońca należą do najbardziej spektakularnych widowisk na niebie. Zachodzą one 

wtedy, gdy Księżyc w swojej drodze po niebie przechodzi przed Słońcem. Jeżeli zasłania całkowicie 

tarczę Słońca, mówimy o zaćmieniu całkowitym. Widoczna jest wtedy (zwykle niewidoczna) 

zewnętrzna warstwa atmosfery Słońca - tzw. korona. Księżyc porusza się wokół Ziemi po eliptycznej 

orbicie, więc raz znajduje się bliżej, a raz dalej od Ziemi. Gdy do zaćmienia dochodzi w momencie, 

gdy znajduje się dalej od Ziemi, jego pozorne rozmiary na niebie mogą być na tyle małe, że nie zdoła 

on przysłonić całkowicie tarczy Słońca. Mamy wówczas do czynienia z zaćmieniem obrączkowym. 

Czasem Księżyc układa się tak, że przesłania tylko część tarczy Słońca. Wówczas mówimy o zaćmieniu 

częściowym.  

 
Rysunek 1. Całkowite zaćmienie Słońca. Widoczna korona słoneczna i wybuchy (tzw. protuberancje) na powierzchni 

Słońca. 

 

 
Rysunek 2. Obrączkowe zaćmienie Słońca. 
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Rysunek 3. Częściowe zaćmienie Słońca. 

 

Zaćmienia Słońca mogą zachodzić tylko wówczas, gdy Księżyc jest w nowiu. Jednak ze względu 

na to, że pozorne orbity Słońca i Księżyca są nachylone względem siebie pod kątem około 5 stopni, 

do zaćmień nie dochodzi podczas każdego nowiu. Zaćmienie nastąpi wtedy, gdy Księżyc znajdzie się 

w miejscu orbity, które przecina się z płaszczyzną orbity Słońca. Są dwa takie punkty, zwane węzłami: 

wstępującym i zstępującym. Zaćmienia Słońca zachodzą zwykle kilka (2 do 5) razy do roku. Jednak ze 

względu na niewielkie rozmiary Księżyca1 oraz ruch obrotowy Ziemi2 całkowite oraz obrączkowe 

zaćmienia w danym miejscu na Ziemi zdarzają się bardzo rzadko, raz na kilkaset lat. 

 

 
Rysunek 4. Przebieg całkowitego zaćmienia Słońca na podstawie wielu ujęć w pewnych odstępach czasowych. 

 

                                                      
1 które przekładają się na niewielki rozmiar strefy cienia rzucanego na powierzchnię Ziemi 
2 z oczywistych względów zaćmienia Słońca nie da się zaobserwować w nocy 
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Rysunek 5. Schemat zaćmienia Słońca. 

 

 
Rysunek 6. Ilustracja nachylenia pozornej drogi Słońca i Księżyca na niebie. 

 

Podsumowując, aby doszło do zaćmienia, Księżyc musi być w nowiu oraz w którymś z węzłów. 

Średni okres pomiędzy jednym nowiem a drugim nosi nazwę miesiąca synodycznego i trwa 29 dni 

12 godzin 44 minuty i 3 sekundy, czyli około 29,531 dnia. Średni okres pomiędzy przejściami Księżyca 

przez ten sam węzeł orbity zwany jest miesiącem smoczym, który trwa 27 dni 5 godzin 5 minut i 35,9 

sekundy, czyli około 27,21222 dnia. Wyróżnia się jeszcze miesiąc anomalistyczny, czyli średni okres 

pomiędzy momentami, w których Księżyc znajduje się w najdalszym lub najbliższym Ziemi miejscu 

swojej orbity. Trwa on 27 dni 13 godzin 18 minut i 33,3 sekundy, czyli 27,55455 doby.  
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Tak się składa, że 223 miesiące synodyczne odpowiadają niemal dokładnie 242 miesiącom 

smoczym i 239 miesiącom anomalistycznym. Okres ten trwa 6585,3211 dni, czyli 18 lat, 10 lub 

11 dni3 oraz 8 godzin i nosi nazwę saros. Jest to okres, po którym zaćmienie się powtórzy w dość 

podobnej konfiguracji: czyli w tym samym węźle i w tej samej odległości Księżyca od Ziemi, ale będzie 

widoczne w nieco innym miejscu na Ziemi. Są to użyteczne wyliczenia do przewidywania zaćmień. 

Każde zaćmienie Słońca przynależy do jakiegoś cyklu saros. 

2. Cel doświadczenia 

Celem doświadczenia jest zapoznanie się z cyklem saros oraz wyznaczenie daty kilku zaćmień 

Słońca o określonych własnościach. 

3. Opis wykonania doświadczenia  

Do wykonania zadania będziemy wykorzystywać dane z wielkiej bazy zaćmień Słońca od roku 

2000 p.n.e. do 3000 n.e. dostępnej pod adresem: 

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEcatalog.html 

 
Na dole strony znajdziemy dwa użyteczne linki: katalog zaćmień obejmujący 5000 lat Five 

Millenium Catalog of Solar Eclipses oraz mapę pokazująca ścieżki zaćmień w danej dekadzie World 

Atlas of Solar Eclipse Paths.  

 
                                                      
3 w zależności od liczby lat przestępnych 
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Klikając w World Atlas of Solar Eclipse Paths i zjeżdżając trochę niżej, uzyskujemy dostęp do listy 

przedstawiającej mapy przebiegu zaćmień w danej dekadzie. 

 

 
 

Wybierając którąś z dekad otrzymujemy dostęp do mapki. Na niebiesko zaznaczone są rejony, w 

których w danym dniu było/będzie widoczne całkowite (ang. Total Eclipse) zaćmienie, a na czerwono 

zaćmienie obrączkowe (ang. Annular Eclipse). 
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Wróćmy do strony początkowej. Klikając na Five Millenium Catalog of Solar Eclipses (pierwszy 

link na dole strony), otrzymujemy dostęp do listy zaćmień w danym stuleciu (w tabelce na samym 

dole strony). Wybieramy stulecie znajdujące się w pierwszej kolumnie (ang. Century Interval) i 

przechodzimy dalej.  

 

 
 

Wybieramy datę interesującego nas zaćmienia i klikamy na numer obok daty. Pokaże się wtedy 

mapka, na której na niebiesko zaznaczony jest rejon całkowitego zaćmienia, na czerwono - rejon 

zaćmienia obrączkowego, a za pomocą zielonego obramowania – rejon, z którego widoczne 

było/będzie zaćmienie częściowe. W lewym górnym roku znajduje się także numer cyklu saros, do 

którego przynależy dane zaćmienie. 

 

Po zapoznaniu się z bazą danych odpowiedz na następujące pytania: 

- Kiedy było ostatnie całkowite/obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne z terenów obecnej 

Polski? Kiedy będą następne? Do którego cyklu saros one przynależą?  

- Kiedy i gdzie zdarzyło się ostatnie zaćmienie z bieżącego cyklu saros, a kiedy zdarzy się 

następne? 

 
 


