
Jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich 
przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich 
będzie ta, którą… nazywają astronomią… 

Mikołaj Kopernik

1473–1543
 astronom, lekarz, ekonomista, 
twórca teorii heliocentrycznej
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Przeczytaj tekst.Ćwiczenie 1a.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, przy ul. Św. Anny. Dzisiaj jest to ulica Kopernika. 
Mikołaj był inteligentnym dzieckiem. Chętnie chodził do szkoły - najpierw w Toruniu, potem we 

Włocławku. Kiedy miał 17 lat, wspólnie ze swoim nauczycielem, zaprojektował zegar słoneczny. Rok później 
zaczął studia na Akademii Krakowskiej, które skończył w 1495 roku, ale bez tytułu magistra.

Dzięki pomocy wuja wyjechał na studia prawnicze do Bolonii. Studiował prawo, jednak bardziej od prawa 
interesowała go astronomia. Zajął się badaniem teorii ruchu Księżyca. W 1501 roku Kopernik wrócił na krótko do 
Polski, ale szybko znowu wyjechał (razem z bratem Andrzejem) na następne studia. Tym razem była to medycyna 
na uniwersytecie w Padwie. Po studiach został lekarzem. Miał też tytuł doktora prawa kanonicznego.

W 1507 roku Mikołaj wrócił do Polski na stałe. Zamieszkał na zamku w Lidzbarku Warmińskim. 
Pracował jako sekretarz i lekarz swojego wuja, biskupa warmińskiego.  Cały czas zajmował się astronomią. 
Efektem tej pasji była teoria ruchu ciał niebieskich, zwana teorią heliocentryczną (od greckiego słowa helios 
- słońce). Kopernik uważał, że wszystkie planety, także Ziemia, krążą wokół słońca. Teraz musiał znaleźć 
argumenty, żeby przekonać świat do swojej teorii. 

Kilka lat później Mikołaj zamieszkał we Fromborku. Kupił tam basztę, która była dobrym punktem 
do obserwacji astronomicznych (wiemy na pewno, że zrobił ponad 30 obserwacji, między innymi Saturna, 
Marsa i Słońca). Kopernik skonstruował również wiele instrumentów astronomicznych. Interesował go 
kosmos i Ziemia, planeta na której mieszkał. Fascynowała go teoria, że Ziemia jest okrągła. Teorię tę 
potwierdziła podróż dookoła świata Ferdynanda Magellana. 

Praca była dla Kopernika pasją. Właściwie nie wychodził z baszty, w której zorganizował profesjonalne 
obserwatorium. Było ono jednocześnie gabinetem, sypialnią, jadalnią i salonem, w którym przyjmował gości. 
W końcu praca przyniosła efekty – Kopernik potwierdził, że Słońce jest centrum, ogromną gwiazdą, dookoła 
której krążą planety, a Ziemia jest jedną z tych planet. Dodatkowo powiedział, że Ziemia kręci się nie tylko 
wokół Słońca, ale także dookoła swojej osi. Nasz genialny astronom zdecydował się opublikować swoje 
notatki na ten temat i dał im tytuł De revolutionibus orbium coelestium (czyli O obrotach sfer niebieskich). 
Podobno pierwszy egzemplarz tego dzieła (które obecnie znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie) 
Kopernik zobaczył w roku swojej śmierci, czyli w 1543 roku.

Przez wiele lat analizowano jego teorię, aż w końcu została ona uznana za niezgodną z nauką Kościoła 
i została wpisana do Indeksu ksiąg zakazanych, czyli tekstów, których nie można było mieć i czytać, bo 
mogły źle wpłynąć na wiarę.

Jednak odkrycie naszego wielkiego astronoma było zbyt wielkie, żeby wszyscy o tym  zapomnieli. 
Dlatego też kolejni uczeni (Giordano Bruno czy Galileusz), studiowali teorię Kopernika, ale dopiero kilka 
wieków później ludzie w nią uwierzyli. 

Jeśli chodzi o miejsce, w którym pochowano Kopernika, to przez ponad 450 lat było ono tajemnicą. 
Dopiero w 2005 roku podczas badań w katedrze we Fromborku znaleziono szkielet mężczyzny i po wielu 
badaniach ustalono, że w tym miejscu znajdował się grób Mikołaja.

Należy pamiętać, że Kopernik był człowiekiem wielu talentów, człowiekiem renesansu: astronomem, mate-
matykiem, prawnikiem, lekarzem, astrologiem, a także tłumaczem poezji włoskiej. Jednak  niewiele osób wie, 
że Mikołaj Kopernik  był także odkrywcą kanapki. Było to około 1516 roku (w czasie wojny polsko–krzyżackiej), 
kiedy wiele osób narzekało na ból brzucha. Według Kopernika powodem tego było jedzenie chleba. W tamtych 
czasach chleb był przygotowywany z grubo mielonej mąki i nie można było go szybko jeść. Wiele razy spadał na 
ziemię, a ludzie nie myśląc o tym, podnosili go i jedli brudny. Kopernik uważał, że to, co było na brudnym chlebie 
powodowało bóle brzucha, więc wymyślił, żeby smarować chleb jakąś substancją i najlepiej, żeby była ona biała, 
bo wtedy wszyscy zobaczą nawet najmniejszy brud i będą mogli go usunąć. Tą substancją było masło i w ten 
sposób powstała kanapka. Powinniśmy o tym pamiętać, kiedy jemy śniadanie czy kolację.
Na podstawie:
http://pl.wikiped\ia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik, 
http://kopernik.pl/index.php?id=1, http://www.umk.pl/uczelnia/patron/, http://wystawy.wum.edu.pl/malo-znane-fakty-z-zycia-kopernika, 
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/mikolaj_kopernik_byl_tez_wynalazca_kanapki_201857.html

TEN, KTÓRY RUSZYŁ ZIEMIĘ – WIELKI ASTRONOM Z TORUNIA
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– to prawo 
kościołów 

chrześcijańskich; 
system norm, praw 

i obowiązków 
członków kościoła.
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TRUDNE SŁOWA: 
baszta – budowla obronna, która jest fragmentem muru
ogromna – bardzo duża
krążyć – wykonywać ruch wokół czegoś
oś (dookoła osi) – linia, punkt centralny, centrum
dzieło – efekt pracy; może to być utwór muzyczny, literacki, plastyczny itd.
śmierć – koniec życia
zakazać – nie pozwalać
ustalić – zdecydować o czymś
narzekać – mówić o czymś z niezadowoleniem

Zaznacz poprawną odpowiedź (a, b lub c).

0. Kopernik urodził się w:
 a. Warszawie
 b. Krakowie
 c. Toruniu.

1. Mikołaj Kopernik:
 a. nie lubił chodzić do szkoły
 b. lubił chodzić do szkoły
 c. uczył się w domu.

2. W Bolonii Kopernik studiował:
 a. astronomię
 b. prawo
 c. medycynę.

3. Dzieło Kopernika O obrocie sfer niebieskich 
jest:
 a. w Bibliotece Jagiellońskiej
 b. na Uniwersytecie Jagiellońskim
 c. w katedrze we Fromborku.

4. Nasz genialny astronom był także:
 a. lekarzem, prawnikiem i kucharzem
 b. lekarzem, astrologiem i tłumaczem
 c. prawnikiem, muzykiem i pisarzem.

5. W teorię heliocentryczną:
 a. wszyscy od razu uwierzyli
 b. nikt nie wierzył
 c. wierzyli tylko nieliczni.

6. Mikołaj Kopernik zmarł:
 a. w 1534 roku
 b. w 1543 roku
 c. w 1544 roku.

Ćwiczenie 2. Posłuchaj nagrania i wpisz brakujące daty.

0. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w _____________________________ roku.

1. W ________________________________________ Mikołaj Kopernik zaprojektował zegar słoneczny.

2.  Kopernik rozpoczął studia w _______________________________________________________. .

3.  W _______________________________________ Mikołaj wrócił do Polski i zaczął pracę jako sekretarz.

4.  Publikacja teorii Kopernika odbyła się w __________________________________________________ .

5.  W ________________________________ archeologowie odkryli, że grób naszego astronoma znajduje 

się w katedrze we Fromborku.

1473

Ćwiczenie 1b.
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Ćwiczenie 3. Przeczytaj idiomy i zdecyduj, które znaczenie jest poprawne. 

0. Jasne jak słońce znaczy, że:
 a. coś jest łatwe, oczywiste
 b. coś jest gorące, ma wysoką temperaturę.

1. Porywać się z motyką na słońce znaczy:
 a. pracować w ogródku, używając motyki
 b. brać się do robienia rzeczy, które są niemożliwe do realizacji.

2. Pod gołym niebem znaczy:
 a. być bez ubrania
 b. być na zewnątrz, na świeżym powietrzu.

3. Myśleć o niebieskich migdałach znaczy:
 a. marzyć, fantazjować, nie robić nic konkretnego
 b. koncentrować się na czymś lub na kimś.

4. Niebo w gębie oznacza, że:
 a. coś ma niebieski kolor
 b. coś jest bardzo smaczne.

5. Być w siódmym niebie znaczy:
 a. myśleć o końcu życia
 b. być bardzo zadowolonym, cieszyć się z czegoś.

Ćwiczenie 4. Uzupełnij tekst idiomami z ćwiczenia nr 3 (zmień formę tam, gdzie jest to 
potrzebne).

Mikołaj Kopernik, kiedy był dzieckiem, bardzo nudził się w szkole i często ______________________

_____________0 , a ponieważ interesowały go gwiazdy, tylko na lekcjach matematyki, geometrii i astro-

nomii czuł się jak _______________________________________________ 1   Wszystkie zadania domowe 

robił  bez problemu, bo były  ______________________________________________ 2 . Mikołaj spędzał 

wieczory _______________________________________________ 3 , bo obserwował gwiazdy i robił 

notatki. Wreszcie zdecydował się zaprezentować swoją rewolucyjną teorię, chociaż wielu ludzi mówiło, 

że to tak, jakby _______________________________________________4  . Należy jednak pamiętać, że 

nie tylko astronomia interesowała Kopernika. Jak mówi anegdota, jest on też odkrywcą kanapki. Jeśli  

zrobimy ją ze świeżego chleba i posmarujemy masłem, każdemu smakuje doskonale, więc  możemy 

powiedzieć, że to prawdziwe _______________________________________________  5 .

myślał o niebieskich

migdałach

9

POZIOM A2

M
IK

O
Ł

A
J 

K
O

P
E

R
N

IK



Ćwiczenie 5. Co to jest? Podpisz ilustracje. Użyj słów z tabeli. 
Uwaga! Słów jest więcej niż trzeba. 

kalendarz  mapa  globus  kompas  lupa  luneta  lornetka

0. Kalendarz

pierniki

3. _________________________________

obwarzanki

2. _________________________________

smok wawelski

5. _________________________________

1. _________________________________

oscypki

4. _________________________________

bursztyn

Ćwiczenie 6.
Mikołaj Kopernik pochodził z Torunia, w którym popularnym przysmakiem są...?  
Dopasuj typowe produkty/pamiątki/przysmaki charakterystyczne dla Torunia 
i innych miast.

0. Kraków – smok wawelski

1. Toruń  - __________________________________.

2. Gdańsk- _________________________________

3. Kraków - _________________________________

4. Zakopane - ______________________________
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Ćwiczenie 7. Mikołaj Kopernik był człowiekiem sukcesu. Uzupełnij rady dla tych, którzy chcą 
odnieść sukces – wpisz formy trybu rozkazującego od podanych czasowników. 

Tryb rozkazujący wyraża rozkaz, prośbę, życzenie. Tworzy się go od czasowników 

dokonanych i niedokonanych, a podstawą  jest temat czasu teraźniejszego.

Czasowniki z koniugacji -ę, -esz oraz -ę, -isz/-ysz tworzą tryb rozkazujący od 

2. osoby liczby pojedynczej (np. ty pijesz – pij , ty mówisz – mów), a czasowniki 

z koniugacji  -am, -asz i -em, -esz od 3 . osoby liczby mnogiej (np. oni słuchają –  

ty słuchaj ,  one rozmawiają -  ty rozmawiaj).

3 osobę l. poj. i mn. tworzymy przez dodanie słowa niech (np. Niech on to 

wreszcie zrobi! Niech oni nie rozmawiają!). 

Jeśli chcesz odnieść sukces:

0. (Ty) ________________________________ (myśleć) pozytywnie.

1. Nie ________________________________ (bać) się marzyć.

2. ________________________________ (poznać) swoje mocne i słabe strony.

3. ________________________________(pracować) systematycznie.

4. ________________________________ (być) cierpliwy.

5. ________________________________ (słuchać) rad innych, mądrych ludzi.

6.  ________________________ sukcesy innych _______________________(stanąć) się dla ciebie inspiracją.

7. Kiedy pojawią się problemy, (ty)  nie ________________________________ (rezygnować).

8. ________________________________ (pozwolić) innym, by ci pomogli, jeśli tego potrzebujesz.

9. ________________________________ (być) konsekwentny!

10. ________________________________(uwierzyć) w siebie!

Myśl
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0.  Nazwa uczelni, na 

której studiował 

Mikołaj Kopernik to … 

Krakowska. 

1.  Słońce świeci w dzień, 

a w nocy świeci …

2.  Kopernik marzył o tym, 

aby … heliocentryczna 

stała się popularna.

3.  Imię brata Mikołaja 

Kopernika, z którym 

wyjechał  on na studia 

do Włoch.

4.  Nauka, która bada ciała 

niebieskie, np. gwiazdy, 

planety, komety.

5.  Na przykład Ziemia, 

Merkury, Wenus.

6.  Odkrył ją Kopernik, 

może być z masłem, 

szynką, pomidorem.

7.  Miasto, w którym Mikołaj kupił basztę i prowadził 

obserwacje nieba.

8.  Musisz go spróbować, kiedy jesteś w  Toruniu.

9.  Kopernik uważał, że Ziemia ma kształt … 

10.  Nazwa planety i batona z czekolady.

Ćwiczenie 8. Uzupełnij krzyżówkę. Rozwiązanie, to nazwa przyrządu astronomicznego, 
który jest na ilustracji.

0. A K A D E M I A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ćwiczenie 9.  Jak myślisz, czy o sukcesie Kopernika zadecydowała jego ciężka praca, 
czy pomogło mu szczęście? Napisz tekst argumentacyjny na ten temat.

Polecamy: 
Marcin Pieruszewski, Mikołaj Kopernik, Toruń 2014
Tadeusz Sierotowicz, Mikołaj Kopernik, Kraków 2005
Opracowanie zbiorowe, Mikołaj Kopernik i jego czasy, Toruń 2013 
Karol Górski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, Toruń 2012
Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (przyrządy używane przez 
Kopernika)
Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Mikołaja Kopernika 15/17 - http://www.muzeum.torun.pl
Toruńskie Żywe Muzeum Piernika, ul. Rabiańska 9, Toruń (https://www.youtube.com/
watch?v=2RoauexFPqw)
Ławeczka Mikołaja Kopernika w Olsztynie na Starym Mieście (pomnik postawiony w 2003 roku)
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
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