
Jak liczyc  ró z nice czasu słónecznegó? 

Różnice czasu słonecznego są związane z ruchem obrotowym Ziemi. Pamiętacie, że Ziemia obraca się 

wokół własnej osi w czasie 23 godzin 56 minut i 4  sekund, który to czas nazywamy dobą gwiazdową. 

Od momentu, kiedy nad danym miejscem na Ziemi Słońce góruje (jest południe słoneczne) do 

kolejnego górowania Słońca mijają dokładnie 24 godziny i taki okres nazywamy dobą słoneczną.  

Zapewne pamiętasz, że na całym południku jest ta sama 

godzina czasu słonecznego, np. gdy nad południkiem 60°W 

góruje Słońce, to godzina 12.00 czasu słonecznego jest we 

wszystkich punktach położonych na tym południku, zarówno 

tych w Ameryce Południowej, na równiku, Ameryce 

Północnej, jak i na Grenlandii.  

 

Wraz ze zmianą długości geograficznej, zmienia się godzina czasu słonecznego. O ile się zmienia? 

Łatwo to obliczyć:  

Skoro Ziemia obraca się o 360° w ciągu 24 godzin, to w ciągu godziny obraca się o 15°. Dwa południki 

oddalone o 15° dzieli więc 1 godzina czasu słonecznego. Na tej podstawie możemy szybko zrobić taką 

tabelkę (możesz się jej wykuć na pamięć lub samodzielnie odtworzyć w trakcie sprawdzianu). 

Różnica długóści geógraficznej Różnica czasu słónecznegó 

360° 24 h 

15° 1 h 

1° 4 minuty 

15’ 1 minuta 

1’ 4 sekundy 

 

Co jeszcze musisz wiedzieć? 

1) Do obliczania różnic czasu korzystasz z długości geograficznej. W przypadku Warszawy będzie 

to 21°00’ E 

Warszawa, (52°15’N, 21°00’E) 

2) Znając długości geograficzne dwóch miejscowości musisz obliczyć, jaka dzieli ich odległość 

kątowa. Jeżeli punkty te położone są na tej samej półkuli (wschodniej lub zachodniej) 

długości geograficzne odejmujesz od siebie. Jeżeli jeden położony jest na półkuli wschodniej, 

a drugi na zachodniej, wartości długości geograficznych dodajesz.  

3) Znając różnicę długości geograficznej, obliczasz różnicę czasu (korzystając z danych w tabeli).  

4) Na koniec obliczoną różnicę czasu musisz dodać lub odjąć do/od godziny w tym drugim 

miejscu. No ale dodać, czy odjąć? Pamiętaj – na wschodzie jest godzina późniejsza. To 

logiczne. Widomy ruch Słońca odbywa się ze wschodu na zachód. Zatem najpierw Słońce 

góruje na wschodzie, potem na zachodzie. Gdy w Tokio jest południe, w Warszawie dopiero 

zbieramy się do porannego wstawania.  


