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 I miejsce

 Bartłomiej Chyłek

 VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół            
Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego

w Rzeszowie



 Wyładowanie elektryczne

 Na zdjęciu jest przedstawione zjawisko 
wyładowania elektrycznego, które zaszło pod 
wieczór czerwcowego dnia z balkonu domu 
mieszkalnego. Wyładowanie na zdjęciu widać 
nad drzewem i nad domem mieszkalnym                
w dzień burzliwy.

6 sekund naświetlania ISO 100,f13

Aparat Nikon d7200





 Zachód Słońca nad Kościołem

Na zdjęciu można zaobserwować Zachód 
Słońca nad Kościołem rzymskokatolickim.

Słońce jest za chmurami i ma dość 
interesujący kolor żółto-pomarańczowy, 
słońce jest widoczne nad niższym krzyżem.





 Ruch gwiazd na tle drzewa 

Na zdjęciu można zaobserwować Ruch Gwiazd na tle drzewa 
w miejscowości Barycz, koniec października.

To zdjęcie może przypominać obrazy Van Gogha 
„Gwiaździsta noc”, wskazuje na to kolorystyka i styl 
wykonania zdjęcia.

Trudne było wykonanie, ujęcie tego zjawiska, było kilka prób. 
Zjawisko było naświetlane 2 godziny zdjęć, jedno 20sx360 
zdjęć, przerwa między każdym 2s F2.8 ISO 2000. Ostrzone 
na gwiazdy, ustawienia manualne, obróbka była robiona        
w lightroom, aparat był na statywie oraz na obiektywie był 
nałożony podgrzewacz, aby się rosa nie zrobiła.





 II miejsce

 Vanessa Fic

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej            
w Nowej Wsi Wielkiej



Obraz uzyskany przy pomocy lupy.

Obraz, który powstał przy użyciu lupy 
(soczewki skupiającej) jest prosty, pozorny                     
i powiększony.





 Kropla wody jako soczewka

Spływająca po gałązce wierzby kropla wody 
jest soczewką skupiającą.  Tworzy obraz 
który jest rzeczywisty, odwrócony                             
i pomniejszony.





 III miejsce

 Brunon Węklar

 VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół            
Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w 
Rzeszowie



 Burza – wyładowania atmosferyczne

Opis warunków, w których zostało zaobserwowane zjawisko:

Podczas burzy w ogromnych chmurach burzowych powstają 
wiry, które tak silnie miotają kropelkami deszczu                             
i kryształami wody, że zyskują one ładunek elektryczny –
naładowane dodatnio cząsteczki zbierają się wysoko w 
chmurze, ujemne w dole. Wkrótce wytwarza się silny ładunek 
i błyskawica przeskakuje z cząstek naładowanych dodatnio na 
ujemne. Efektowi świetlnemu towarzyszy grzmot. Jest to 
błyskawica w chmurze – błyskawica płaska.







 Zjawisko mamma na wieczornym niebie

Tego dnia przykuły moją uwagę 
przedstawione na mojej fotografii chmury, 
które ukazały się na niebie po burzy. Nigdy 
wcześniej nie widziałem tego zjawiska. 
Uwieczniłem ten moment na zdjęciu. Podczas 
tego zjawiska wypukłości znajdujące się                 
w dolnej części chmury przypominają 
wymiona.





 Odbicie bociana w wodzie

Przyroda ukazuje nam piękne zjawiska. 
Przykładem jest fotografia – odbicie bociana 
w wodzie. Będąc w ZOO zaobserwowałem 
bociana brodzącego w wodzie. Wykonałem 
kilka ujęć i wybrałem pisywaną fotografię, 
gdzie widać zjawisko odbicia bociana w tafli 
wody.





 Kolory nieba odbite w balkonach

Pod koniec dnia, kiedy słońce już zaczęło 
zachodzić, przez gęste chmury przebijające 
się światło utworzyło piękną kompozycję 
odbicia barw w balkonach budynku 
mieszkalnego. Utworzyło to magiczne 
zjawisko.







 Chmury burzowe

Ogromne chmury burzowe przyciągnęły moją 
uwagę, co postanowiłem sfotografować. 
Tworzą się one wskutek silnych przeciągów w 
ciepły dzień lub wzdłuż ciepłego frontu. 
Zazwyczaj zapowiadają burzę, co zawarłem w 
tytule zjawiska.





 III miejsce

 Elwira Węklar

 VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół            
Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego 

w Rzeszowie



 Cień

Opis: Las na fotografii został sfotografowany 
w piękny, słoneczny, zimowy dzień. Kiedy 
światło trafi na nieprzezroczysty przedmiot, 
rzuca cień za tym przedmiotem, tam, gdzie 
nie sięga światło. Wyrazistość cienia zależy 
od jasności światła i od jego odległości od 
przedmiotu. Na fotografii widzimy wyraźne 
cienie drzew, które tworzą wyjątkową 
kompozycję.





 Dom w wodzie – odbicie

Opis: Po ulewnym deszczu w ogromnej 
kałuży można zaobserwować odbicie domu. 
Zjawisko to polega na zmianie kierunku 
rozchodzenia się światła na granicy dwóch 
ośrodków przy czym światło nie opuszcza 
danego ośrodka rozprzestrzeniania się





 Sople lodu

 Opis: Na fotografii ukazane jest zjawisko, które 
można zaobserwować podczas zimy. Sopel to lód w 
formie nacieku zwisającego na przykład z krawędzi 
dachu, co widać na zdjęciu. Powstaje, kiedy 
temperatura powietrza wynosi nieco poniżej 0°C, a 
promienie słoneczne powodują ogrzewanie się 
śniegu lub lodu leżącego na powierzchni dachu. 
Sople tworzą zachwycające kompozycje.





 Chmury

Opis: Zjawisko uchwycone na zdjęciu ukazuje 
chmury, które są skupiskiem produktów 
kondensacji pary wodnej występujących w 
powietrzu w postaci kropelek wody lub 
kryształków lodu. Możemy je podziwiać, jak 
też czuć nadchodzące niebezpieczeństwo 
związane m.in. z burzami, które przynoszą.





 IV miejsce

 Weronika Blahaczek

 VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół            
Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego

w Rzeszowie



 Zdjęcia kropelek wody w różnych ujęciach (3 sztuki) 

Krople wody utworzone dzięki oddziaływaniu 
międzycząsteczkowemu (siły, dzięki którym substancje 
tworzą jedną całość i nie rozpadają się na poszczególne 
cząsteczki). Siły napięcia powierzchniowego sprawiają, że 
swobodnie spadające krople o średnicy do 1 mm mają kształt 
niemal doskonale kulisty. Znajdują się one w jednorodnym 
polu grawitacyjnym, a więc nie deformuje ono kształtu 
kropel.

Krople wody – siły spójności, czyli siły działające między 
cząsteczkami tego samego rodzaju.

Kropla wody odgrywa rolę soczewki skupiającej – widoczny 
jest odwrócony i pomniejszony obraz.









 V miejsce

 Sandra Morga

 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Wieluniu



 Tęcza

Rozszczepienie światła załamanego                
i odbitego wewnątrz kropli wody podczas 
burzy. Na zdjęciu widoczna również 
błyskawica.





 VI miejsce

 Jan Wójcik

 VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół            
Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego                      
w Rzeszowie



 Zjawisko topnienia i tworzenia się kropli

Zjawisko zaobserwowałem w południe, gdzie po sporych 
opadach śniegu w nocy oraz niskich temperaturach, rano 
wszyscy zobaczyli znowu zimę. W ciągu dnia temperatura 
znacznie się podniosła, słońce przebijało się przez chmury     
i zaległy śnieg zaczął się topić.

Topnienie to proces polegający na przejściu substancji (w tym 
przypadku śniegu) ze stanu stałego w stan ciekły. Mnie udało 
się dodatkowo uchwycić momenty w których tworzyły się 
piękne krople. 











 VII miejsce

 Paulina Klin

 III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 
Kamila Norwida w Rzeszowie



Niebo było bezwietrzne. Brak opadów 
atmosferycznych i zachmurzenia. Niska 
wilgotność powietrza. Barwy nieba podczas 
wschodu słońca.











 VIII miejsce

 Julia Tobiasz

 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Pawłowicach



 Zachód Słońca w ciepły, wiosenny wieczór, 
niewielkie zachmurzenie





 Odbicie światła słonecznego w wodzie 
podczas zachodu Słońca

 Uchwycony zachód Słońca, ciepły dzień, 
zachmurzenie średnie





 IX miejsce

 Karolina Janiszewska

 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Pawłowicach



 „Powierzchnia księżyca”

Obserwacja

Dwa zdjęcia przedstawiają powierzchnię 
Księżyca. Zdjęcia wykonałam za pomocą 
teleskopu podczas wakacji w lipcu w 2020 r. 
Na powierzchni księżyca widać ciemne i jasne 
obszary zwane morzami. Widoczne na 
Księżycu kratery to ślady po uderzeniach       
z licznymi ciałami niebieskimi.







 „Hologram 3D”

Eksperyment:  Zdjęcie wykonałam w marcu w 2018 r. podczas 
zwiedzania szkoły w trakcie dnia otwartego w ZSO, podczas 
pokazów z fizyki. Uczniowie wykonali z pleksi piramidalny 
hologram składający się z czterech równoramiennych 
trapezów. Telewizor 32 calowy został podłączony do 
Internetu a następnie umieszczony w postaci leżącej na stole. 
Następnie na telewizorze na środku została umieszczona 
potężna konstrukcja z pleksi i uruchomiono odpowiedni 
filmik na Youtube (Hologram Project by Kiste). Podczas 
projekcji holograficznej w sali panowała ciemność. 
Obserwujący uczniowie mogli zobaczyć spektakularne 
widowisko: latającego ptaszka i poruszającą się meduzę –
płaska grafika stała się przestronnym ruchomym obrazem.









 Wyróżnienie

 Tymoteusz Banasiak

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej                
w Nowej Wsi Wielkiej



 Odbicie światła w wodzie podczas wschodu 
słońca. Mgła.





 Wyróżnienie

 Magdalena Dankowska

 Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. 
Bolesława Chrobrego w Poznaniu



 Rozproszenie światła w atmosferze podczas 
zachodu słońca.





 Prostoliniowe rozchodzenie się światła.





 Wyróżnienie

 Jakub Domin

 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Pawłowicach



 Barwy nieba podczas zachodu słońca

Zdjęcia zostały wykonane 3 lipca 2020 r. na 
ulicy Polnej w Pawłowicach w czasie jednego 
z najpiękniejszych zachodów Słońca jakie 
osobiście miałem szansę ujrzeć. Oba zdjęcia 
zostały wykonane w tym samym miejscu z 
odstępem czasowym około 5 – 10 minut.







 Wyróżnienie

 Sylwia Dudzik

 Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 



 Karoseria i szyba samochodu

Nocą temperatura spadła poniżej zera                    
i utrzymywała się do godzin południowych. 
Na skutek wilgoci powietrza pod wpływem 
niskiej temperatury na szybie i karoserii 
samochodu pojawił się szron.







 Wyróżnienie

 Dawid Filip

 Zespół Szkół w Malawie



 Zachód słońca

Było wówczas bardzo wietrznie. Z tego 
powodu dron, którym robiłem zdjęcia, miał 
duże problemy ze stabilizacją i lądowaniem. 
Na zdjęciu, w oddali, widoczna jest piękna 
panorama Rzeszowa. Promienie 
zachodzącego słońca odbijały się na dachach 
domów w Malawie. Jedno z trzech zrobionych 
przeze mnie zdjęć zostało wykonane tuż po 
zachodzie słońca o godzinie 19.54.







 Wyróżnienie

 Krzysztof Gacoń

 XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława 
Chrobrego w Poznaniu





 Wyróżnienie

 Julia Kapuścińska

 VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół            
Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w 
Rzeszowie







 Wyróżnienie

 Sara Klejnot

 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Pawłowicach



 „Rozproszenie światła i jego prostoliniowe 
rozchodzenie się”

 Zdjęcie zostało zrobione ok. 2 lata temu przy 
szkole SP1 w Pawłowicach. Na niebie były 
widoczne chmury i świeciło Słońce. Jak widać 
na zdjęciu promienie Słońca wychodzą zza 
chmur i się rozpraszają. Promienie słoneczne 
rozchodzą się w różnych kierunkach 
prostoliniowo.





 Wyróżnienie

 Marcin Lisiewicz

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej,

w Nowej Wsi Wielkiej





 Wyróżnienie

 Daria Marcinek

 VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół            
Nr 1 im. Ambrożego w Rzeszowie



 Zjawisko skraplania pary wodnej

Podczas porannego spaceru po ogrodzie 
zaobserwowałam rosę na trawie.







 Wyróżnienie

 Łukasz Marzec

 V Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja 
Struga w Gliwicach



 Zaćmienie Księżyca z 27 lipca 2018

Fotografia przedstawia całkowite zaćmienie 
Księżyca z dnia 27 lipca 2018 r. Zdjęcie było 
zrobione teleskopem soczewkowym o średnicy 
obiektywu 80mm i ogniskowej 600mm. Aparat to 
Sony A6500. Czas naświetlania 1/8 sekundy, 
czułość ISO 1600.

Warunki pogodowe: małe zachmurzenie.  
Lokalizacja: Łysina, ŚLĄSKIE. Zaćmienie Księżyca –
zjawisko astronomiczne powstające gdy Ziemia 
znajduje się między Słońcem a Księżycem będącym 
w pełni i Księżyc wejdzie w stożek cienia Ziemi.





 Wyróżnienie

 Dominika Myrczek

 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Pawłowicach



 Delikatny szron na liściach trawy                             
i zamarznięte krople rosy

Zdjęcie wykonane 9 kwietnia 2021 r. ok. 
godz. 7.00 przy temperaturze ok. - 1°C przed 
domem w Pawłowicach





 Siły przylegania i siły spójności – krople na 
liściu

Krople o kształcie kulistym – odpowiedzialne 
za to zjawisko są siły spójności natomiast siły 
przylegania to siły pomiędzy liściem trawy a 
kroplą





 Wyróżnienie

 Mateusz Parszyk

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej,

w Nowej Wsi Wielkiej



 Flara – ciekawy efekt optyczny

 Flara – efekt optyczny pojawiający się na 
obrazie  na skutek interakcji promieni światła 
z soczewkami obiektywu kamery lub aparatu 
fotograficznego, gdy obiektyw skierowany 
jest na źródło światła. Najczęściej jest on 
widoczny w formie półprzezroczystych 
różnokolorowych okręgów.









 Wyróżnienie

 Aleksandra Wiktorowicz

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej,

w Nowej Wsi Wielkiej



 „Chmura orograficzna”

 Stacjonarna chmura która tworzy się                       
w okolicach szczytu góry opływowej. 
Powstaje, gdy wznoszące powietrze ochładza 
się lub podczas zmian ciśnienia związanych  
z opływem góry, które powodują kondensacje 
pary wodnej.





 Wyróżnienie 

 Martyna Zarzycka

 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Wieluniu



 Chmury jako zjawisko fizyczne – zbiory 
małych kropelek wody lub kryształków lodu 
unoszące się w powietrzu i zachód słońca






