
Ciekawe dlaczego – 
gwiazdy migoczą 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki o kosmosie. 

 

 

Kiedy to wszystko się zaczęło? 

 

Wielu astronautów uważa, że wszechświat był kiedyś jedną małą masą. Po upływie 

około 15 miliardów lat nastąpił wybuch, nazywany Wielkim Wybuchem. 

Wszechświat i galaktyki poszerzają się tak, jak kropki na nadmuchiwanej piłce.  

 

 

 

 

 

 

Czy wszechświat kiedyś przestanie istnieć? 

 

Niektórzy astronomowie twierdzą, że wszechświat będzie się coraz bardziej 

powiększał, bo galaktyki będą się od siebie oddalać. Inni stoją na stanowisku, że któregoś 

dnia galaktyki mogą zacząć się do siebie przybliżać, aż w końcu zderzą się w Wielkim 

Zderzeniu! 

Nikt nie wie, skąd wzięła się materia, z której powstał wszechświat.  

 

 

 

 

 

 



Co to jest Droga Mleczna? 

 

Droga Mleczna to galaktyka, w której żyjemy. W jej skład wchodzą wszystkie 

gwiazdy, które nocą widzimy na niebie oraz wiele innych, których nie widzimy. 

Droga Mleczna jest galaktyką w kształcie spirali. Z góry wygląda trochę jak wir 

wodny z zakręconymi brzegami. 

Z boku galaktyka w kształcie spirali wygląda jak dwa przylepione do siebie jajka 

sadzone. 

Nazwa Drogi Mlecznej wzięła się od tego, że czasami nocą widać jej część, która 

wygląda jak smuga jasnego światła.  

 

 

 

 

 

 

Ile jest gwiazd? 

 

Droga Mleczna składa się z około 1000 miliardów gwiazd. Na każdą osobę na Ziemi 

przypada ich około 200! Mimo tego, że nie widać go w całości, astronomowie obliczyli, jak 

duży jest wszechświat i ile jest w nim gwiazd. Jest ich około 100 miliardów miliardów w 

mniej więcej 100 miliardach galaktyk. Trudno jest sobie wyobrazić tyle gwiazd, a co dopiero 

je wszystkie policzyć!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z czego zrobione są gwiazdy? 

 

Gwiazdy nie są tak twarde, jak ziemia, po której chodzimy. Są zrobione z gazów, 

takich jak powietrze wokół nas. Dwa główne gazy występujące w gwiazdach, to wodór i hel. 

Są one paliwem dla gwiazd. Z nich gwiazdy wytwarzają światło i ciepło. 

Od najdawniejszych czasów ludzie widzieli wzory w układzie gwiazd. Te wzory to 

konstelacje. 

Najjaśniejsza gwiazda, którą widać w nocy na niebie, nazywa się Syriusz. Inną jej 

nazwą jest Psia Gwiazda. Jest ona około dwa razy większa od 

naszego Słońca, ale wydaje z siebie dwadzieścia razy więcej światła! 

Czasami z gwiazd wystrzeliwują ogromne chmury gazów, 

które wyglądają jak płomienie. Określamy je wzniesieniami.  

 

 

 

 

 

 

Dlaczego gwiazdy migoczą? 

 

Gwiazdy migoczą tylko wtedy, kiedy patrzymy na nie z Ziemi. W kosmosie ich 

światło świeci nieprzerwanie. Nam wydaje się, że one migoczą i połyskują z powodu 

poruszającego się powietrza, otaczającego Ziemię. Kiedy światło gwiazdy leci w naszą 

stronę, zostaje po drodze skrzywione i zachwiane przez masy ciepłego i zimnego powietrza.  

Światło załamuje się, kiedy przechodzi przez różne rzeczy. Jeżeli na przykład 

wsadzimy do kubka z wodą słomkę, będzie ona wyglądała, jakby była zgięta, bo jej połowa 

jest zanurzona w wodzie, a druga połowa w powietrzu.       

 

 

 

 

 

 



Czy gwiazdy mają kształt gwiazdy? 

 

Nie, gwiazdy są okrągłe jak piłki. Na rysunkach dorabiamy im ostre rogi., bo tak 

wyglądają, kiedy patrzymy na nie z Ziemi.  

 

 

 

 

 

 

 

Co to jest czerwony olbrzym? 

 

Niektóre Wszystkie gwiazdy się rodzą, bardzo długo żyją, a potem umierają. 

Czerwony olbrzym to pewna bardzo stara gwiazda. 

Gwiazdy rodzą się cały czas. Rozpoczynają swoje życie w żłobkach dla gwiazd 

nazywanych gromadami. 

Wszystkie gwiazdy rodzą się w ogromnych, obracających się chmurach gazów i pyłu 

kosmicznego. Nasze Słońce urodziło się 4,6 miliarda lat temu. 

Gdy gaz i pył kosmiczny zbijają się w kule, z których powstają gromady. 

Większość gwiazd jest podobna do naszego Słońca i stale świeci przez całe swoje 

życie. 

Pod koniec swojego życia gwiazdy puchną, jak nasze Słońce i robią się 100 razy 

większe. Zamieniają się w czerwone olbrzymy. Nasze Słońce zrobi się takie za około 5 

miliardów lat. 

Po zużyciu całego gazu czerwony olbrzym kurczy się do białego karła. Staje się wtedy 

około 10 000 razy mniejszy, ale nadal jest bardzo gorący. 

Gwiazdy stygną i kończą swoje życie wiele lat później jako czarne karły – zimny 

czarny kawałek żużla. 

 

 

 

 



Jak gorąco jest na Słońcu? 

 

Jak wszystkie gwiazdy, nasze Słońce jest wielką kulą bardzo gorących gazów. 

Najgorętsze jest w środku – temperatura dochodzi tam do 15 milionów oC. Na zewnątrz 

Słońce jest o wiele chłodniejsze – tylko 6000 oC. Nadal jest to temperatura 25 razy wyższa niż 

w najgorętszym piekarniku! 

Czarne znaki, nazywane plamami na Słońcu, pojawiają się i znikają. Wygląda to tak, 

jakby Słońce miało ospę. Plamy te są czarne, ponieważ są 

chłodniejsze i emitują mniej światła niż reszta Słońca. 

Większość tych plam jest większa od Ziemi. 

Słońce jest jedyną gwiazdą, która jest 

wystarczająco blisko Ziemi, żeby odczuć ciepło. Następną 

gwiazdą jest Proxima Centauri. Światło ze Słońca 

potrzebuje 8,3 minuty, żeby dotrzeć na Ziemię, ale światło 

z Proxima Centauri pokonuje ten dystans w 4,3 roku! 

Słońce co sekunda zużywa 30 milionów ciężarówek paliwa!  

 

Czy Słońce kiedyś zgaśnie? 

 

Pewnego dnia Słońce zużyje całe swoje paliwo i wygaśnie. Ale nie stanie się to za 

naszego życia lub za życia naszych dzieci, ani nawet za życia naszych prapraprawnuków! 

Astronomowie twierdzą, że Słońce ma wystarczająco dużo paliwa, żeby świecić jeszcze   

przez co najmniej 5 miliardów lat. 

 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Gwiazdy migoczą i inne pytania na 

temat kosmosu” Carole Stott. 

 

 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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