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Temat: Mikołaj Kopernik- wielki astronom. 

 

1) Przepisz temat i datę dzisiejszej lekcji. 

2) Przeczytaj temat z podręcznika ze str.71-73 

3) Przepisz lub wydrukuj notatkę z lekcji: 

 

1. Najwybitniejsi przedstawiciele polskiej nauki w okresie renesansu: 

a. Mikołaj Kopernik 

– był twórcą heliocentrycznej teorii budowy Układu Słonecznego 

– opisał ją w dziele "O obrotach sfer niebieskich" 

– odkrycie Kopernika potwierdził inny wielki uczony – Galileusz 

b. największym historykiem polskiego odrodzenia był Jan Długosz – autor dzieła:" Roczniki czyli 

kroniki sławnego Królestwa Polskiego". 

 

2. Kim był Mikołaj Kopernik? 

 

Mikołaj Kopernik (1473-1543) - wielki astronom, a ponadto prawnik, ekonomista i medyk; 

studiował w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze; w 1497 r. został kanonikiem warmińskim, od 

1507 mieszkał i pracował we Fromborku; zasłynął przede wszystkim jako twórca teorii systemu 

heliocentrycznego, którą przedstawił w dziele O obrotach sfer niebieskich - swoimi badaniami 

położył podwaliny pod rozwój nowożytnej cywilizacji, a jego osiągnięcia zyskały miano przewrotu 

kopernikańskiego; jego rewolucyjne dzieło zostało potępione zarówno przez Kościół katolicki, jak i 

przez Marcina Lutra i Jana Kalwina; Mikołaj Kopernik badał również stosunki monetarne i 

stworzył prawo znane jako prawo Kopernika-Greshama (gorszy pieniądz wypiera lepszy); 

uczestniczył w wojnie polsko-krzyżackiej (1519-1521) - bronił Olsztyna przed wojskami 

zakonnymi, był zwolennikiem zacieśnienia związku Prus Królewskich z Koroną.  

Data i miejsce urodzenia: 19 lutego 1473, Toruń 

Data i miejsce śmierci: 24 maja 1543, Frombork 

Miejsce pochówku: Bazylika Archikatedralna WNMP i św. Andrzeja we Fromborku, Frombork. 

3. " Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Polskie wydało go plemię". 

Poniższy dwuwiersz o Mikołaju Koperniku zna każdy Polak.  Jego autorem jest Jan Niepomucen 

Kamiński. Wiersz powstał prawdopodobnie po roku 1822 na potrzeby wystawianego we 

lwowskim teatrze przedstawienia "Polskie Muzy".  

Słowa te odnoszą do polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. 

Za jego czasów ludzie myśleli, że to Ziemia jest najważniejszym punktem w kosmosie ( centrum 

wszechświata)  i wszystkie gwiazdy i planety kręcą się wokół niej. Jednak polski astronom odkrył 

(bez teleskopu), że Ziemia i inne planety w Układzie Słonecznym obracają się wokół Słońca, a nie 

jak inni myśleli, wokół naszej planety. 

 

4) Obejrzyj film o Mikołaju Koperniku. 

link do filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4 

 

5) Wykonaj temat w zeszycie ćwiczeń ze str.44-45. 

 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2022-mikolaj-kopernik
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2313-galileusz-galileo-galilei
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1716-jan-dlugosz
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00l53zQN7uDB6zM_Ijj897FKgDUQA:1590530648202&q=mikołaj+kopernik+data+i+miejsce+urodzenia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwryzXREstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYtXIzs_OPNiVmKWTnAyXyMrMVUhJLEhUyFXIzU7OKk1MVSovyU6pS8zITAVc6Iq9SAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKi6myxNLpAhUGDOwKHTyeD0oQ6BMoADAcegQIExAC&sxsrf=ALeKk00l53zQN7uDB6zM_Ijj897FKgDUQA:1590530648202&cshid=1590530678472590
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00l53zQN7uDB6zM_Ijj897FKgDUQA:1590530648202&q=Toruń&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwryzVR4gAxzQvSzbXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIla2kPyi0qMtO1gZAUSAc_U7AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKi6myxNLpAhUGDOwKHTyeD0oQmxMoATAcegQIExAD&sxsrf=ALeKk00l53zQN7uDB6zM_Ijj897FKgDUQA:1590530648202&cshid=1590530678472590
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00l53zQN7uDB6zM_Ijj897FKgDUQA:1590530648202&q=mikołaj+kopernik+data+i+miejsce+śmierci&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwryzXRks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE1ZxKqZm5mdf7QpMUshOx8okZeZrZCSWJKokKmQm5maVZycqnB0NpBVlJwJAG9hObxaAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKi6myxNLpAhUGDOwKHTyeD0oQ6BMoADAdegQIEhAC&sxsrf=ALeKk00l53zQN7uDB6zM_Ijj897FKgDUQA:1590530648202&cshid=1590530678472590
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00l53zQN7uDB6zM_Ijj897FKgDUQA:1590530648202&q=Frombork&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwryzVR4gAxM8qqLLTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxcrgV5ecm5Rdl72BlBAB_bZQRRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKi6myxNLpAhUGDOwKHTyeD0oQmxMoATAdegQIEhAD&sxsrf=ALeKk00l53zQN7uDB6zM_Ijj897FKgDUQA:1590530648202&cshid=1590530678472590
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00l53zQN7uDB6zM_Ijj897FKgDUQA:1590530648202&q=mikołaj+kopernik+miejsce+pochówku&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwryzXR0spOttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7PsyrISUxOVchPU0gqLcpMzFnEqpybmZ1_tCkxSyE7H6gmLzNbITczNasYqKogPznj8Oby7FIAEZBQ_18AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKi6myxNLpAhUGDOwKHTyeD0oQ6BMoADAeegQIERAC&sxsrf=ALeKk00l53zQN7uDB6zM_Ijj897FKgDUQA:1590530648202&cshid=1590530678472590
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00l53zQN7uDB6zM_Ijj897FKgDUQA:1590530648202&q=Bazylika+archikatedralna+Wniebowzięcia+Najświętszej+Maryi+Panny+i+św.+Andrzeja+we+Fromborku&stick=H4sIAAAAAAAAABWJMQ6CMBRA40CiDg6e4MeRwaphYtPBTePmSD7tNxZK27RAAzcxbp7CA-i9rNN7L2-6WM5Ywzbbvm-y1fyvVfDbbJemNc-ZJWMVMUGc0JMoLDlvdG4VcgJzg7JzEtUrKQ44DkrWCOj4PbIl4VBphKuWVJowys-DS4QzVt9niNH6kSo4oRskXFDrASTEs4a9Fi4uhEBwdKYpjau7dzL5AQ0AR7OqAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKi6myxNLpAhUGDOwKHTyeD0oQmxMoATAeegQIERAD&sxsrf=ALeKk00l53zQN7uDB6zM_Ijj897FKgDUQA:1590530648202&cshid=1590530678472590
https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4

