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Dzień i noc  

Poziom znajomości GIS: początkujący 

Narzędzia: ArcGIS Online 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją  

Cel: Zrozumienie zjawiska dnia i nocy 

 

Wstęp 

Wraz z ruchem obrotowym Ziemi promienie słoneczne padają tylko na niektóre 

fragmenty jej powierzchni, inne pozostawiając zacienione. Na oświetlonej części 

naszej planety panuje dzień, natomiast na nieoświetlonej - noc. Granica dnia i nocy 

nie jest jednak, jakby się mogło wydawać, linią prostą. Zależy ona od tego, który 

równoleżnik jest oświetlany promieniami słonecznymi pod największym kątem. 

W zrozumieniu tego zjawiska pomoże wykonanie poniższych poleceń. 

 

Zadania 

1. Uruchom aplikację znajdującą się na stronie: 

http://stephanmendler.de/thinkmaps/nightonearth/index_en.html  

 

Animacja przedstawia przebieg granicy między nocą 

a dniem. Po lewej stronie został umieszczony panel 

dający możliwość wyboru pory roku, która zostanie 

przedstawiona na animacji: wiosna (spring), lato 

(summer), jesień (fall) i zima (winter). Ostatnia 

możliwość to symulacja dla aktualnej daty (now). 

 

 

 

 

2. Przełączając między poszczególnymi porami roku, wskaż: 

a. Dwie pory roku, kiedy granica między dniem a nocą przebiega niemal 

identycznie. Z czego wynika to podobieństwo?  

b. porę roku, w trakcie której na półkuli północnej dzień jest dłuższy od 

nocy (zacieniona część zajmuje mniejszą powierzchnię) 

c. porę roku, w trakcie której na półkuli północnej noc jest dłuższa od 

dnia 

http://stephanmendler.de/thinkmaps/nightonearth/index_en.html
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d. Czy w dniu dzisiejszym dłuższy jest dzień, noc, czy może są sobie równe? 

 

3. Kiedy (w trakcie której pory roku) na półkuli północnej występuje dzień 

polarny, a kiedy noc polarna? Jak wygląda ta zależność na półkuli 

południowej? 

 

 

 

Czy wiesz, że…? 

Na obszarach podbiegunowych, podczas występowania nocy polarnej z powodu 

niedostatecznej ilości promieni słonecznych wiele osób cierpi na depresję. Popularne 

są wtedy „terapie świetlne”, które polegają na naświetlaniach sztucznym światłem. 

Innym skutkiem nocy polarnych jest niedobór witaminy D w organizmie (w 

warunkach normalnych dostarczanej głównie przez skórę pod wpływem promieni 

słonecznych). Jej braki uzupełniane są poprzez stosowanie diety bogatej w ryby i 

owoce morza oraz stosowanie kapsułek z tranem. 

 

4. W prawym górnym rogu strony znajdują się zegary wskazujące godzinę 

(adekwatną dla animacji) w pięciu miastach świata - San Francisco, Nowym 

Jorku, Rzymie, Moskwie i Pekinie. 

 

 
 

a. Która godzina jest teraz w San Francisco, a która w Moskwie? 

b. Jaka jest różnica w czasie między Warszawą a Nowym Jorkiem? Podaj 

godzinę (czasu polskiego), o której najwcześniej możesz zadzwonić do 

wujka w Nowym Jorku, wiedząc, że wraca z pracy o 16.00. 


