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Uwagi do wypełniania kolumn Karty Obserwacji:  

1. Obserwator: tu podajemy swoje imię i nazwisko. Jeśli obserwatorów było 

kilku, niech każdy wykona obserwacje samodzielnie, bez konsultowania się z 

kolegami i koleżankami. Pamiętajmy, aby w czasie trwania projektu nie 

wymieniać żadnych informacji z innymi obserwatorami. To naprawdę bardzo 

ważne! Konsultując wyniki obserwacji z innymi osobami, podświadomie 

wpływamy na swoją ocenę i wyniki obserwacji przestają być niezależne. 

 2. Miejsce obserwacji: współrzędne geograficzne GPS miejsca można 

sprawdzić, korzystając z odpowiedniej aplikacji na smartfona (np. GPS Tools). 

Bardzo ważne, aby zrobić to po zakończeniu obserwacji. Smartfon emituje 

bardzo jasne światło, które może zakłócić naszą percepcję zjawiska koniunkcji.  

3. Godzina: tu podajemy czas wykonania obserwacji z dokładnością do jednej 

minuty. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że Jowisz i Saturn będą widoczne 

tylko przez krótki czas po zachodzie Słońca i zajdą stosunkowo szybko. Dlatego 

optymalnym rozwiązaniem będzie rozpoczęcie obserwacji 30–45 minut po 

zachodzie Słońca, kiedy tylko niebo pociemnieje. Załączone mapki 

przedstawiają położenia planet w trzech charakterystycznych dniach  

11.12.2020, 21.12.2020 i 28.12.2020 roku o godzinie 16:30, widziane z naszego 

terenu. Obserwacje można prowadzić do chwili skrycia się planet za horyzont. 

 4. Data: zależy nam, aby obserwacje wykonane zostały codziennie od 11 do 28 

grudnia 2020. 

 

 5. Wynik obserwacji: tu piszemy, czy widzimy jeden obiekt (czyli czy Jowisz i 

Saturn zlewają się w jedną świecącą plamę) czy dwa osobne. Jeśli nie jesteśmy 

pewni, czy widzimy jeden obiekt czy dwa albo gdy za każdym spojrzeniem 

widzimy coś innego (np. raz jeden, raz dwa obiekty), albo może widzimy inne 

kształty (krople, pierścienie, itp.), należy je odpowiednio opisać w kolumnie nr 

6. 

 

 6. Warunki pogodowe: tu piszemy, czy w momencie obserwacji niebo było 

czyste, czy zachmurzone i jakiego rodzaju było to zachmurzenie (np. grube 

chmury z dziurami co jakiś czas albo cienkie chmury, przez które co nieco 

widać), czy była mgła albo wysoka wilgotność powietrza, itp.  
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7. Oświetlenie: tu opisujemy rodzaj sztucznego oświetlenia występującego w 

naszym otoczeniu w momencie obserwacji, wyjaśniając, czy są to lampy 

uliczne, oświetlenie domu, łuna od zakładów pracy lub miast, czy inny rodzaj 

światła niepochodzącego od nocnego nieba. Dodatkowo, można wskazać 

kierunek geograficzny, z którego dochodzi to sztuczne oświetlenie.  

 

8. Uwagi: tu odnotowujemy wszystko inne, co mogło mieć wpływ na wynik 

naszych obserwacji. Założyliśmy niewłaściwe okulary albo nie ubraliśmy ich 

wcale, choć powinniśmy? Wiejący wiatr wyciskał nam łzy z oczu albo mieliśmy 

upiorny ból głowy? Kolumna nr 8 jest miejscem, w którym warto o tym 

wspomnieć. 


