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Godziny zjawisk podane w czasie środkowoeuropejskim – CET

Droga Słońca

Rotacja Ziemi jest przyczyną codziennych wschodów i zachodów Słońca. Ponadto w ciągu 
roku Słońce porusza się w odwrotnym kierunku na tle znaków zodiaku. Ten pozorny ruch jest 
skutkiem obiegu Ziemi wokół Słońca, który odbywa się z różną prędkością i nie jest 
skorelowany z pozornym ruchem dziennym Słońca. W lutym wynikają z tego następujące 
zjawiska:

• Słońce świeci na południu na początku miesiąca o 11:43, na końcu miesiąca o 11:48.
• Wschód Słońca na wschodzie opóźnia się z 6:50 na 7:37.
• Zachód Słońca na zachodzie przesuwa się z 16:36 na 15:59.
• Punkty wschodu i zachodu Słońca przemieszczają się, mniej niż w poprzednim miesiącu,

o 12°.
• Słońce wędruje z gwiazdozbioru Wagi do Skorpiona.

Na wyciągniętej ręce kciuk wyznacza około 2°, pięść 8°, a rozpostarta ręka 20° na niebie.

Księżyc jako przewodnik po niebie...

06.lis. rano w Bliźniętach. 
09.lis. rano  6° na prawo ponad Regulusem – najjaśniejszą gwiazdą Lwa.
12./13 
lis.

godz. 
6

jako wąski sierp ponad / na lewo poniżej jasnej Wenus.

13. lis. godz. 
6

jeszcze węższy, 10° ponad nisko świecącym Merkurym.

15.lis. dzień w nowiu niewidoczny, ponad Słońcem w Wadze.
19.lis. wieczo

rem
tylko 5° na lewo pod Jowiszem – ok. 3° na lewo pod Saturnem

25./26. 
lis.

wieczo
rem

6° na prawo poniżej / 10° na lewo poniżej Marsa.

29.lis. noc tylko 7° poniżej gromadą Plejady w gwiazdozbiorze Byka.

Planety

O świcie...
Wenus wysoko na południowym-wschodzie jasna, nie do przeoczenia. Od 17. do 

20. lis. świeci ok. 5° na lewo od gwiazdy Kłos w Pannie.
Merkur
y

Od 6. do 18. lis. widoczny ok. 10° pod Wenus i tylko (ok.5°) nad 
horyzontem. (Lornetka!)

O zmierzchu…



Jowisz przy swojej jasności dobrze widoczny wieczorem na południu; zachodzi 
przed północą na południowym-zachodzie.

Saturn widoczny na lewo obok jaśniejszego Jowisza. Jowisz zbliża się do niego, 
odstęp zmniejsza się z 5° na 2° na koniec miesiąca.

Mars widoczny wieczorem na kierunku południowym. Jego jasność zmniejsza 
się zauważalnie do końca miesiąca.


