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ZatmZatměěnníí Slunce a MSlunce a Měěssíícece

Fyzika 9. roFyzika 9. roččnnííkk



ZatmZatměěnníí SlunceSlunce

�� ZatmZatměěnníí Slunce je Slunce je 
astronomický jev, který astronomický jev, který 
nastane, kdynastane, kdy žž MMěěssííc c 
vstoupvstoup íí mezi Zemi a mezi Zemi a 
Slunce, takSlunce, tak žže jej e jej 
ččáástesteččnněě, nebo zcela , nebo zcela 
zakryje. Takovzakryje. Takov áá situace situace 
se objevuje, jen pokud je se objevuje, jen pokud je 
mměěssííc v novu a Slunce i c v novu a Slunce i 
MMěěssííc jsou pc jsou p řři pohledu i pohledu 
ze Zemze Zeměě v jednv jedn éé ppřříímce. mce. 
Na Zemi pak dopadNa Zemi pak dopad áá stst íín n 
MMěěssííce.ce.



DruhyDruhy

�� ÚÚplnplnéé –– pozorovatel je plnpozorovatel je plnéém stm stíínu Mnu Měěssíícece

�� ČČáástesteččnnéé –– pozorovatel je v polostpozorovatel je v polost íínu nu 
MMěěssíícece

�� PrstencovPrstencovéé

�� KombinovanKombinovanéé



Francie 1999Francie 1999



PrPrůůbběěh zatmh zatměěnníí SlunceSlunce



ZatmZatměěnníí MMěěssíícece

�� ZatmZatměěnníí MMěěssííce je ce je 
astronomický jev, astronomický jev, 
kdy mkdy m ěěssííččnníí kotoukotou čč
je zastje zast íínněěn planetou n planetou 
ZemZemíí. Nast. Nast áávváá ppřři i 
úúplplňňku, pokud se ku, pokud se 
Slunce,ZemSlunce,Zem ěě a Ma Měěssííc c 
ocitnou v jednocitnou v jedn éé
ppřříímce. Mmce. M ěěssííc je ve c je ve 
stst íínu Zemnu Zem ěě..



DruhyDruhy

�� ÚÚplnplnéé –– pokud je Mpokud je Měěssííc v plnc v plnéém stm stíínu Zemnu Zeměě

�� ČČáástesteččnnéé –– pokud je Mpokud je Měěssííc v polostc v polostíínu nu 
ZemZeměě



PrPrůůbběěh zatmh zatměěnníí MMěěssíícece





To je vTo je všše, pe, přřipravte se na ipravte se na 
zkouzkouššeneníí!!!!!!!!!!!!!!!!


