
POWSTANIE WSZECHŚWIATA 

Wszechświat powstał około 13 - 15 mld lat temu w wyniku Wielkiego Wybuchu tzw. Big Bangu 

niezwykłe gorącej i gęstej „materii” skoncentrowanej w jednym punkcie. W ciągu kilku pierwszych 

sekund po eksplozji Wszechświat wypełniało promieniowanie i cząstki elementarne (jako pierwsze 

powstały jądra atomu helu i wodoru). Podczas ekspansji Wszechświata część masy uległa 

kondensacji, tworząc miliardy gwiazd, które  skupione są  w galaktyki. Od czasu Wielkiego Wybuchu 

Wszechświat cały czas rozszerza się i stygnie a galaktyki oddają się od siebie (zjawisko ucieczki 

galaktyk). Przyjmuje się, że obecnie może mieć średnicę około 30 miliardów lat świetlnych. 

Dowodem na istnienie Wielkiego Wybuchu jest docierające do Ziemi krótkofalowe promieniowanie 

tła. 

 
 

DROGA MLECZNA 

Droga Mleczna to galaktyka spiralna, w której leży nasz Układ Słoneczny. Ma ona kształt 

spłaszczonego dysku, składa się z 200 miliardów gwiazd i ma średnicę około 100 000 lat 

świetlnych. Na niebie widoczna jest  w postaci szerokiej nieforemnej wstęgi. Słońce wraz  

z Układem Słonecznym znajduje się w odległości 2/3 od środka Galaktyki w jednym z jej ramiom. 

 
SŁOŃCE 

Słońce  jest gwiazdą średniej wielkości (jego średnica jest 109 razy większa od średnicy Ziemi), 

oddziałuje na wszystkie ciała US grawitacyjnie. Zbudowane głównie z: wodoru (73% masy) i helu 

(26% masy). W jądrze Słońca zachodzi reakcja termojądrowa w wyniku której z wodoru 

powstaje hel i wydzielana jest ogromna ilość energii w postaci ciepła i światła. 

Słońce składa się z czterech warstw: korony słonecznej (którą można oglądać podczas zaćmienia 

Słońca), chromosfery (atmosfera słoneczna, w której zachodzą erupcje), fotosfery (właściwa 

powierzchnia Słońca) i jądra (w którym powstaje światło i ciepło). Na powierzchni tej gwiazdy 

temperatura wynosi około 6 000°C, zaś w jądrze 15 mln °C. 

 
UKŁAD SŁONECZNY 

Układ Słoneczny powstał ok. 5 mld lat temu z obłoku gazów i pyłów, który zaczął się 

zagęszczać tworząc Słonce. Z reszty obłoku powstały pozostałe elementy Układu Słonecznego:  

planety wewnętrzne - Merkury, Wenus, Ziemia, Mars (są niewielkich rozmiarów, zbudowane  

z krzemianów i metali), planety zewnętrzne ( Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, dużych rozmiarów, 

zbudowane głównie z wodoru, helu, metanu i posiadają pierścienie lodowo-skalne) oraz zimny 

i mały Pluton nie będący planetą. 

Wokół Słońca krążą również; planetoidy - małe ciała niebieskie do 1000 km średnicy znajdujące 

się głównie w pasie planetoid między orbitą Marsa  

a Jowisza, komety - ciała niebieskie poruszające się wokół Słońca po torach eliptycznych , 



parabolicznych lub hiperbolicznych, zbudowane z odłamków skalnych i zamrożonych gazów oraz 

meteory- drobne ciała niebieskie w większości pochodzące z Księżyca lub Marsa. 

Pierwszą planetę poza US odkrył polski astronom Aleksander Wolszczan. Obecnie 

wiadomo, że istnieje ok. 20 układów planetarnych poza US. 

 

POWSTANIE I EWOLUCJA ZYCIA NA ZIEMI 

 
Już po upływie jednego miliarda lat od momentu powstania naszej planety na Ziemi pojawiło 

się życie. Miało ono początkowo postać prymitywnych komórek unoszących się w wodach 

Praoceanu. Najstarsze ślady życia na Ziemi to stromatolity datowane na 3,5 miliarda lat 

występują obecnie w kilku miejscach na świecie m.in. zachodniej Australii, w Afryce 

i na Grenlandii.  

Kolejnym etapem ewolucji były organizmy wodne wielokomórkowe (glony, gąbki, jamochłony) a 

potem tkankowe (mięczaki, ryby). Dopiero w sylurze ery paleozoicznej czyli około  430 milionów lat 

temu życie wychodzi na ląd. Do najstarszych roślin lądowych należy gatunek Kuksonia. 

Początkowo w środowisku lądowym dominowały rośliny zarodnikowe (paprocie, widłaki i skrzypy) 

oraz płazy -  zwierzęta  uzależnione w znacznym stopniu od środowiska wodnego, w którym się 

rozmnażały.  

Potem następuje era dominacji wielkich gadów i ekspansja roślin nagonasiennych (miłorząbowatych i 

drzew iglastych). Około 135 mln lat temu pojawiają się pierwsze ptaki i prymitywne ssaki. Pod 

koniec ery mezozoicznej czyli około 65 mln lat temu, prawdopodobnie po upadku meteorytu 

na półwysep Jukatan, rozpoczyna się okres wielkiego wymierania, który dotyka wiele 

gatunków zwierząt. Giną bezpowrotnie dinozaury i amonity. Wielu naukowców przypuszcza, że 

gdyby nie upadek owego nieszczęsnego meteorytu gatunek człowiek nigdy by nie powstał.  

Po tym wydarzeniu powstają pierwsze rośliny kwiatowe i ssaki łożyskowe  

a potem naczelne. 

 

FORMACJE ROŚLINNE ZIEMI  

Formacje roślinne występujące na Ziemi są nieodłącznie powiązane z typem klimatu, czyli o 

ich występowaniu decyduje szerokość geograficzna związana z określoną wysokością Słońca nad 

horyzontem i opadami atmosferycznymi. 

 

Naturalna formacja 

roślinna 
Typ klimatu Rodzaj gleby 

Przykładowe 

gatunki roślin 

Przykładowe 

gatunki zwierząt 

las równikowy  równikowy 

wilgotny 

laterytowe hebanowiec, 

liany 

goryl, lampart, 

termit 

sawanna podrównikowy czerwonoziemy trawy, baobaby , 

akacje 

lew, żyrafa, słoń 

pustynia zwrotnikowy szaroziemy kaktusy, agawy wielbłąd, 



pustynne skoczek 

pustynny , 

skorpion 

makia 

śródziemnomorska 

podzwrotnikowy cynamonowe tuje, cyprysy, 

wawrzyny 

daniel, muflon 

las liściasty umiarkowany 

morski 

brunatne buki, lipy lis, jeleń, wilki 

step umiarkowany 

kontynentalny 

czarnoziemy trawy, ostnice świstak, suseł, 

gazela 

tajga umiarkowany 

chłodny 

bielice świerk, modrzew łoś, borsuk, 

niedźwiedź 

brunatny 

tundra okołobiegunowy 

subpolarny 

tundrowe 

glejowe 

wierzba 

lapońska, 

chrobotek 

reniferowy 

gronostaj, 

renifer, zając 

bielak 

pustynia lodowa okołobiegunowy 

polarny 

inicjalne mchy, porosty mors, pingwin, 

niedźwiedź 

polarny 

 

 

DEGRADACJA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ZIEMI 
 

Rozwój przemysłu, postęp techniczny, rozwój miast i środków transportu powoduje degradację 

środowiska naturalnego Ziemi. Człowiek korzysta bez ograniczeń z zasobów naturalnych Ziemi, 

zanieczyszczając i degradując przy tym środowisko naturalne. Z powierzchni Ziemi znikają kolejne 

gatunki roślin i zwierząt. 

 

EFEKT CIEPLARNIANY - zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane 

obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. 

Główne przyczyny efektu cieplarnianego to: emisja do atmosfery gazów cieplarnianych 

(głównie CO2 i metanu) pochodzących ze spalania paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) i 

gospodarki rolnej (chów zwierząt) oraz wycinanie lasów. 

Skutki efektu cieplarnianego to: wzrost temperatury powietrza na Ziemi, stopienie się czap 

lodowców i lądolodów – podniesienie poziomu wód oceanicznych – zalanie obszarów 

nadmorskich, pustynnienie obszarów. 

 

 

„KWAŚNE DESZCZE”  to opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwaśnym. 

Główną przyczyną kwaśnych deszczów jest emisja do atmosfery tlenków siatki i azotu( 

związki te pochodzą ze spalania paliw kopalnych), które łączą się z parą wodną zawartą w 

powietrzu tworząc słabe kwasy – siarkowy i azotowy. 



Skutki kwaśnych deszczów: uszkodzenia drzewostanu – szczególnie drzew iglastych, 

zakwaszenie gleby i  wód, obumieranie fauny i flory, niszczenie elewacji budynków i 

pomników, oraz metalowych konstrukcji. 

 

„DZIURA OZONOWA” zjawisko spadku stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery 

ziemskiej. 

Przyczyny powstawania dziury ozonowej: emisja chloru i freonów pochodzących z lodówek, 

aerozoli oraz zakładów przemysłowych powoduje zmniejszenie grubości warstwy ozonu (O3) w 

stratosferze 

Skutki dziury ozonowej: zmniejszenie grubości warstwy ozonowej powoduje, że do 

powierzchni Ziemi dociera większa ilość promieniowania nadfioletowego (UV), czego 

następstwem jest: większa zachorowalność na raka skóry i choroby oczu, osłabienie 

odporności organizmów, niszczenie planktonu. 

 

SMOG  to zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza 

oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: mgły i bezwietrznej pogody. 

Przyczyny smogu: zatrzymanie przez parę wodną – mgłę dużych ilości pyłów i szkodliwych 

gazów przy powierzchni Ziemi 

Skutki smogu: zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia astmy; 

uczulenia, przewlekłe zapalenia oskrzeli.  

 

ATMOSERA ZIEMSKA 

Atmosfera ziemska to powłoka gazowa otaczająca Ziemię. Przyjmuje się, za atmosfera sięga do 

2000 km nad Ziemią, miejsca, gdzie temperatura spada do -2730C. 

Atmosfera ziemska składa się z następujących gazów: azot ( 78%), tlen (21%), argon(0,93%), 

dwutlenek węgla (0,04%),inne (para wodna, neon, hel. wodór, ozon). 

 

Atmosfera ma budowę warstwową a podział na warstwy związany jest ze zmianami temperatury 

powietrza  

Troposfera - w warstwie tej zachodzą procesy, które kształtują pogodę oraz klimat i jedynie tu może 

występować życie.  

Stratosfera - warstwa sięgająca do 50 km. Na wysokości 20 – 30 km nad ziemią występuje warstwa 

ozonowa (ozon- pochłania promieniowanie ultrafioletowe chroniąc organizmy przed 

uszkodzeniami skóry, narządy wzroku). 

Mezosfera - warstwa sięgająca do wysokości 80 km. Tu spalają się wpadające w atmosferę meteory. 



Termosfera - warstwa cechująca się stałym wzrostem temperatury powietrza. W jej skład wchodzi 

jonosfera-  warstwa zawierająca zjonizowane gazy, które odbijają fale radiowe, co umożliwia 

przesyłanie ich na duże odległości. W warstwie tej powstają również zorze polarne.  

Egzosfera z temperaturą około - 270°C to najbardziej zewnętrzna część atmosfery, stopniowo 

przechodząca w przestrzeń kosmiczną. Tu znajdują się satelity geostacjonarne. 

 

 

CZYNNIKI UMOŻLIWIAJĄCE POWSTANIE ŻYCIA NA ZIEMI 

 

 odpowiednia odległość Ziemi od Słońca (odpowiednia ilość ciepła i światła) 

 woda w stanie ciekłym, która jest niezbędna do życia organizmom żywym 

 atmosfera zawierająca tlen i powłokę ozonową, zmniejszająca natężenie promieniowania 

ultrafioletowego 

 magnetosfera, odbijająca cząstki wiatru słonecznego 

 siła grawitacji 

 
ODTWARZANIE DZIEJÓW ZIEMI 

Odtwarzanie dziejów Ziemi a przede wszystkim przebiegu ewolucji życia na Ziemi jest bardzo 

trudne. 

Pomagają w tym m. in.: 

Skamieniałości przewodnie  - fragmenty szkieletów, ślady działalności organizmów, które żyły w 

krótkim przedziale czasowym i występowały  

w wielu miejscach na Ziemi. Np. amonity – żyjące w jurze i kredzie czy trylobity żyjące w kambrze i 

ordowiku. 

Żywe skamieniałości to współcześnie żyjące organizmy będące reliktami wymarłych grup, 

zachowały wiele cech przodków: latimeria (ryba trzonopłetwa), dziobak (stekowiec). 

Brakujące ogniwa to formy mające cechy przejściowe między współczesnymi grupami 

systematycznymi ; Acanthostega (między płazami i gadami), Acheopteryks (praptak łączący cechy 

gadów i ptaków) 

 

POWSTANIE CZŁOWIEKA 

 
Za kolebę rodzaju ludzkiego uważa się Afrykę. Tam właśnie w okolicach Wielkich Rowów 

Tektonicznych znaleziono szczątki najstarszego hominida - Australopiteka sprzed 3 mln lat. Znacznie 

później na terenie Etiopii znaleziono szczątki innego Australopiteka, którego nazwano  

"Lucy".  Uważa się, że przedstawicielem rodzaju Homo - człowiek był człowiek zręczny (Homo 

habilis)  żyjący w Afryce około 2 mln lat temu. Homo sapiens (człowiek myślący) pojawił się 

dopiero koło 200 000 tysięcy lat temu, skąd rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty. 



Przystosowywał się do różnych warunków życia, uczył i  uspołeczniał. Zaczął zmieniać środowisko 

naturalne. Powstawały pierwsze wioski, grody potem miasta.  

 

BUDOWA WNETRZA ZIEMI 

Ziemia zbudowana jest z trzech zasadniczych warstw: skorupy, płaszcza i jądra. Wraz ze 

wzrostem głębokości rośnie gęstość, ciśnienie oraz temperatura.  

 

Skorupa ziemska jest najbardziej zewnętrzną warstwą Ziemi. Jej grubość jest zróżnicowana: na 

kontynentach dochodzi do 80 km.,  

a obszarach oceanicznych ma zaledwie 10 km. Składa się z dwóch warstw: granitowej i bazaltowej, 

przykrytych osadami. 

 

Płaszcz Ziemi 

•Część górna (sięgająca do głębokości 1000 km) to płaszcz zewnętrzny (górny) noszący nazwę 

crofesima, ma postać półpłynnej masy o  temperaturze 1000 - 2000°C 

•Na głębokości od 1000 do 2900 km znajduje się płaszcz wewnętrzny (dolny) - nifesima, 

temperatura może osiągać tu wartości z zakresu 2000 - 3000°C.  

 

Jądro Ziemi 

•Najbardziej wewnętrzną częścią jest jądro Ziemi, zbudowane z żelaza  

i niklu, stąd jego nazwa - nife; 

•Jądro zewnętrzne sięga do głębokości 5100 km i jest ciekłe, osiągając temperaturę 3000 – 

4000°C. 

•Jądro wewnętrzne ma cechy ciała stałego, panują tu temperatury rzędu 6000°C. 

Magnetosfera – stanowi zewnętrzną powłokę utworzoną przez pole magnetyczne Ziemi, 

ochraniającą ją przed promieniowaniem kosmicznym. 

 

ZIEMIA - PARAMETRY I REKORDY 

 
 Ziemia – jest trzecią planetą od Słońca, na metaliczne jądro,  

 kształt Ziemi- kula spłaszczona na biegunach, geoida, 

 średni promień Ziemi: 6371 km,  

 długość równika 40 075 km, 

 wiek Ziemi: ok. 4,6 mld lat temu 

 kąt nachylenia osi Ziemi do płaszczyzny orbity(ekliptyki) : 66033’ 

 odległość Ziemi od Słońca: 149,6 mln km 

 ruchy Ziemi: obrotowy (obrót wokół własnej osi trwa 24h), obiegowy (obiega Słońce po 

orbicie w kształcie elipsy w czasie 365 dni 6 h) 



 morza i oceany stanowią 71% powierzchni Ziemi  

 najdłuższa jaskinia świata: JASKINIA MAMUCIA, o dł. 651 km, USA 

 najwyższy wodospad: SALTO ANGEL, Wenezuela, wysokość: 979 m. 

 najwyższy szczyt Ziemi:  MOUNT EVEREST mierzący 8848 m n.p.m., Himalaje na granicy 

Nepalu i Chin. 

 największe jezioro na świecie: MORZE KASPIJSKIE, leżące na pograniczu Europy i Azji o 

powierzchni ok. 370 tys. km². 

 najgłębsze jezioro świata: BAJKAŁ, Rosja, głębokość:1642 m. 

 najdłuższa rzeka na Ziemi: NIL, Afryka Wschodnia, długość: 6671 km lub AMAZONKA 

mierzona z rzeka Ukajali (6400 km lub 7040 km). 

 najgłębszy rów oceaniczny: MARIAŃSKI 10 911m, Ocean Spokojny 

 


