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Słońce 

dzień wschód górowanie zachód Dłuższy od 
najkrótszego 

Krótszy od 
najdłuższego 

Długość dnia 

1 sierpnia 04:58 12:44 20:32 8 godz. 7 min. 1 godz. 22 min. 15 godz. 33 min. 

15 sierpnia 05:22 12:42 20:05 7 godz. 16 min. 2 godz. 13 min. 14 godz. 42 min. 

31 sierpnia 05:49 12:38 19:29 6 godz. 13 min. 3 godz. 17min. 13 godz. 39 min. 
 

Księżyc 

kwadra dzień godzina 

Nów 8 sierpnia 13:50 

Pierwsza kwadra 15 sierpnia 15:19 

Pełnia 22 sierpnia 12:02 

Ostatnia kwadra 30 sierpnia 07:13 
 

Planety 

Merkury –Znajduje się w gwiazdozbiorze Raka, a wciągu miesiąca przejdzie przez Lwa, by na 
koniec wejść do gwiazdozbioru Panny. Na początku miesiąca nie będzie widoczny, ale pod 
koniec sierpnia jest szansa by zobaczyć jego zachód przypadający na 19:56, jasność wyniesie 

jedynie -0m06. 9 sierpnia w koniunkcji z Księżycem, 12 w koniunkcji z gwiazdą Regulus ( Leo), 
a 18 w koniunkcji z Marsem . 

Wenus – Znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa, ale na koniec okresu zajdzie się w gwiazdozbiorze 
Panny. Na początku miesiąca będzie zachodziła o 21:38 z jasnością -3m91, która ciągu miesiąca  
wzrośnie do -4m04, w końcu okresu zachód przypadnie na 20:24. 11 sierpnia w koniunkcji z 
Księżycem.  

Mars – Widoczny w pierwszej części nocy, znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa, by na koniec 
miesiąca znaleźć się w gwiazdozbiorze Panny. Na początku miesiąca zachodzi o 21:18 z 
jasnością 1m84, w końcu okresu przestanie być widoczny. 9 sierpnia w koniunkcji z Księżycem. 
18 sierpnia w koniunkcji z Merkurym. 

Jowisz – Będzie widoczny w gwiazdozbiorze Wodnika, przechodząc w ciągu miesiąca do 
gwiazdozbioru Koziorożca.  Na początku miesiąca będzie wschodził o 21:15 z jasnością -2m83, 
górując o 02:07. W końcu miesiąca będzie wschodził o 19:11, mając jasność -2m85, a 
górowanie przesunie się na 23:54. Można też będzie zaobserwować jego zachód, który nastąpi 
o 04:34.  20 sierpnia w koniunkcji z Księżycem. 

Saturn – Znajduje się w gwiazdozbiorze Koziorożca, na początku miesiąca będzie wschodził o 
20:35 a jego jasność będzie wynosiła 0m8, górować będzie o 00:50, a zachodzić będzie o 05:02. 
W końcu miesiąca  wschód przesunie się na 20:00, jasność 0m30, a górowanie nastąpi o 22:40, 
a zachód o 02:51 . 21 sierpnia w koniunkcji z Księżycem. 

 

 

 



 

 

 

Roje meteorowe 

Rój meteorowy początek maksimum koniec Ilość 
zjawisk 

Radiant roju 

Perseidy 4 sierpnia 12 sierpnia 20 sierpnia 60-120 Perseusz 

 

Wydarzenia 

2.VIII – 08:14 Saturn w opozycji 8,94 jednostki astronomicznej od Ziemi (1337404967 km) 

2.VIII –11:36 Księżyc w apogeum – 404409 km od Ziemi.  

11.VIII – Wenus w koniunkcji z Księżycem. 

13.VIII – koniunkcja Księżyca i gwiazdy Spica ( Vir) w gwiazdozbiorze Panny. 

16.VIII - koniunkcja Księżyca i gwiazdy Antares ( Sco) w gwiazdozbiorze Skorpiona. 

17.VIII – 13:16 Księżyc w perygeum –369124 km od Ziemi. 

20.VIII – 02:28 Jowisz w opozycji 4,01 jednostki astronomicznej od Ziemi (599887463 km) 

20.VIII - Księżyc w koniunkcji z Saturnem. 

21.VIII - Księżyc w koniunkcji z Jowiszem. 

30.VIII –06:23 Księżyc w apogeum – 404099 km od Ziemi. 
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