
Solar System and Space 
 

 

1. Przeczytaj tekst 
 

★ What is Solar System and space vocabulary in English? 
 
Solar System is the the eight planets and their moons that revolve            
around the Sun because of its attraction. The solar system has many            
things other than the planets such as asteroids, meteoroids, and comets. 

Układ Słoneczny to osiem planet i ich księżyców, które krążą wokół           
Słońca ze względu na jego przyciąganie. Układ słoneczny ma wiele          
innych rzeczy niż planety, takie jak asteroidy, meteoroidy i komety. 

   2. Wejdź na stronę i wykonaj zadanie 

https://www.english-learn-online.com/vocabulary/solar-system-space/learn-solar-system-and
-space-vocabulary-in-english/#Flash-Cards 
★ 3D Solar System 

Możesz zobaczyć i ożywić Układ Słoneczny poniżej. Możesz sterować         
animacją Układu Słonecznego za pomocą przycisków poniżej. Kliknij na         
nazwę dowolnej planety, aby zobaczyć informacje na jej temat. 

https://www.english-learn-online.com/vocabulary/solar-system-space/learn-solar-system-and-space-vocabulary-in-english/#Flash-Cards
https://www.english-learn-online.com/vocabulary/solar-system-space/learn-solar-system-and-space-vocabulary-in-english/#Flash-Cards


★ Word list of solar system and space vocabulary in English.          
Lista słów układu słonecznego i kosmicznego w języku angielskim.         
Przetłumacz słowa i zapisz w zeszycie. 

★Memory cards exercise about solar system and space        
vocabulary. 
Poniżej znajduje się ćwiczenie kart pamięci, aby nauczyć się słownictwa 
Układu Słonecznego i przestrzeni. Kliknij na kartę, aby ją otworzyć. Wtedy 
zobaczysz słowo o Układzie Słonecznym i przestrzeni. Zgadnij, co to znaczy 
w twoim własnym języku. 
 

★Reading passage about our Solar system. 
Przeczytaj fragment o naszym Układzie Słonecznym. Przetłumacz. 
 
Porównaj swoje tłumaczenie! 
 

Słońce i wszystko wokół niego to Układ Słoneczny. Nasz układ          
słoneczny ma wiele części. W centrum znajduje się słońce oraz krążą           
wokół niego inne planety i księżyce. Występują w nim również asteroidy,           
meteoryty i komety. Grawitacja słońca utrzymuje ich na orbicie. 

W Układzie Słonecznym było 9 planet. Plutonem nazywano również         
planetę. Ale naukowcy stwierdzili, że Pluton nie jest planetą. Obecnie          
układ słoneczny ma osiem planet. Są to Merkury, Wenus, Ziemia, Mars,           
Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. To jest kolejność planet od Słońca. 

Niektóre planety mają księżyce lub satelity. Te księżyce i satelity          
okrążają planetę. Ziemia ma jeden księżyc. Jowisz niektóre inne planety          
mają wiele księżyców. Merkury i Wenus nie mają księżyców. Wszystkie          
one tworzą nasz Układ Słoneczny. 

★ Posluchaj piosenke 

https://www.youtube.com/watch?v=noiwY7kQ5NQ 
 

+ Zadanie dla Bartosza i Norberta : Posłuchaj uważnie, zapisz nowe słowa. 
https://www.youtube.com/watch?v=libKVRa01L8 

https://www.youtube.com/watch?v=noiwY7kQ5NQ
https://www.youtube.com/watch?v=libKVRa01L8

