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 I miejsce

 Karolina Bieniasz

 Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego 

Towarnickiego w Rzeszowie

Wyładowania atmosferyczne









W czasie zachmurzenia



 II miejsce

 Brunon Węklar

 Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego 

Towarnickiego w Rzeszowie



„Malowanie światłem”

Zdjęcie wykonane zostało w nocy 

techniką wykorzystującą długą 

ekspozycję oraz ruchome źródła 

światła. 





„Odbicie budynków w wodzie”

Podczas zachodu słońca, po 

ulewnym deszczu 

zaobserwowałem ciekawe 

odbicie budynków w wodzie.





„Odbicie drzew w wodzie”

Porą wieczorną,  podczas 

pięknego zachodu słońca, w 

wodzie odbiły się drzewa wraz z 

kolorami nieba.





Postrzępione czoło komórki 

burzowej
 Zdjęcie ukazuje chmury nadchodzącej 

burzy, która przyniosła obfity deszcz oraz 

dużą liczbę wyładowań atmosferycznych. 

Wywołują niepokój i nadchodzące chwile 

grozy.





Wał szkwałowy
 Zdjęcie zostało wykonane  w lecie. Wal szkwałowy 

zwiastuje nadchodzącą gwałtowną burzę                        

z obfitymi opadami deszczu.





 III miejsce

 Konrad Augustyński

 Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego 

Mościckiego w Tarnowie – Mościcach



„Zorza polarna”

 W nocy 15 lutego 2022 roku, w mieście Vasteras, 

można było zaobserwować zorzę polarną. Niebo 

było wtedy bezchmurne, dzięki temu można było 

zobaczyć to zjawisko. Zorza polarna powstaje               

wskutek burz magnetycznych na słońcu. Wtedy 

wyrzucane są duże ilości naładowanych cząstek, 

które dociągają do atmosfery powodując 

świecenie jej atomów.





 III miejsce

 Łukasz Kuchna

 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych      

im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu

Zorza polarna - Norwegia





 IV miejsce

 Jakub Sikora

 Szkoła Podstawowa im. KEN                               

w Zbylitowskiej Górze



„Szron”
 Zdjęcia były wykonane w mroźny, bezchmurny, 

zimowy dzień. Przedstawiają szron na pajęczynach, 

gałązkach śniegu i płocie.

 Para wodna zawarta w powietrzu resublimuje                 

w zetknięciu z zimnymi przedmiotami tworząc 

igiełki.











 V miejsce

 Mach Magdalena

 Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego 

Towarnickiego w Rzeszowie

1-4. Barwy chmur

5. Tęcza













 VI miejsce

 Aleksandra Baran

1-2 lodospad

3. halo

4. tęcza











 VII miejsce

 Wiktoria Bolek

 Zespół Szkolno-Przedszkolny                               

w Galewicach

1. Odbicie światła słonecznego w lekko 

falującej wodzie (ścieżka świetlna).

2. Odbicie otoczenia w stojącej wodzie.







 VIII miejsce

 Antoni Wójcik

 Szkoła Podstawowa im. bpa Wojciecha 

Tomaki w Trzebownisku

Fale na wodzie. 

Prostoliniowe rozchodzenie się światła. 

Barwy nieba i wody.













 IX miejsce

 Zofia Rzeźnikiewicz

 V Liceum Ogólnokształcące                                

z Oddziałami Dwujęzycznymi                           

im. Andrzeja Struga w Gliwicach



Zachód Słońca nad morzem.

 Zdjęcie zostało wykonane w trakcie zachodu 

Słońca  na wakacjach w Chorwacji. Widoczna jest 

ścieżka świetlna powstająca na skutek odbicia 

światła słonecznego od lekko falującej wody. 

Warto zwrócić uwagę, że góry znajdujące się w 

oddali są jaśniejsze od innych obiektów 

znajdujących się bliżej. 





Rozpraszanie Rayleigha

 Zdjęcie zostało wykonane podczas zachodu 

Słońca. Ukazane jest na nim wielokolorowe niebo. 

Za kolory nieba odpowiedzialne jest zjawisko 

zwane rozpraszaniem Rayleigha, które polega na 

rozpraszaniu światła na cząsteczkach o rozmiarach 

mniejszych od długości fali rozpraszanego światła. 

Daje to efekt zarówno niebieskiego, jak                               

i wielokolorowego nieba.





Zjawisko sił spójności i przylegania wody

 Zdjęcie zostało wykonane w deszczowy dzień. 

Ukazane są na nim siły spójności (kohezji) wody, 

które sprawiają, że woda ma kształt kropli 

(cząsteczki wody oddziałują ze sobą) oraz siły 

przylegania (adhezji), dzięki którym woda, 

oddziałując z cząsteczkami gałązki drzewa, nie 

spada na ziemię.





 X miejsce

 Lidia Klin

 Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego 

Towarnickiego w Rzeszowie



Sople lodu

 Zdjęcia przedstawiają duże skupisko sopli lodu, 

powstałych ze ściekającej wody opadowej. Woda 

spływała powoli i dopłynąwszy do krawędzi 

maszyny, spadała kroplami na ziemię, ponieważ 

temperatura powietrza była ujemna, spływające 

krople częściowo zamarzały, powodując 

narastanie sopli w dół. Sople zostały 

sfotografowane o godzinie 7:00, temperatura 

powietrza wynosiła poniżej 0o Celsjusza.







 XI miejsce

 Anna Strzała

 Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku 

Piechoty „Radom” w Konopnicy





Zdjęcie 1 wykonano późnym popołudniem nad 

jeziorem Wilczyńskim.  Można zaobserwować zjawisko 

odbicia w tafli wody oraz zjawisko powstawania fali 

mechanicznej (pływak).

Zdjęcie 2 zostało wykonane 10 maja 2022r.                       

w stadninie koni, popołudniową porą. Przedstawia 

zjawisko odbicia  w zwierciadle wypukłym – w źrenicy 

konia.





 XII miejsce

 Antoni Szajner

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra 

Wysockiego w Warce



Półcień

 Pewnego marcowego wieczoru wracając ze 

sklepu zauważyłem zjawisko półcienia. Zjawisko 

półcienia polega na powstaniu cienia przy kilku 

źródłach światła. Uzyskałem je stojąc pod dwoma 

ulicznymi latarniami. 





 XIII miejsce

 Magda Możejko

 Szkoła Podstawowa im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim



„Jezioro jak lustro”

 Zdjęcie wykonałam  w dniu 18.04.2022r.

 Przedstawia jezioro znajdujące się na Ścieżce 

geoturystycznej „Dawna kopalnia Balbina”  

znajdującej się na terenie Parku Mużakowskiego

w Łęknicy. Widać na nim odbicie promieni 

słonecznych w tafli jeziora. Zjawisko to było tak 

intensywne, że aż wręcz odbite światło oślepiało 

patrzących na jezioro.





 „Fale, ach te fale”

To zdjęcie wykonałam w dniu 18.04.2022r. na 

Ścieżce geoturystycznej „Dawna kopalnia Balbina”  

znajdującej się na terenie Parku Mużakowskiego w 

Łęknicy.

 Zdjęcie przedstawia dno jeziora pięknie 

ukształtowane poprzez fale wodne. Pomarszczona 

powierzchnia wody jest dodatkowo oświetlona 

światłem słonecznym od zachodniej strony, 

Możemy tu również zaobserwować odbicie światła 

padającego od Słońca chowającego się powoli 

za horyzont.





 Wyróżnienie 

 Oskar Beniowski

 Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego 

Towarnickiego w Rzeszowie

 Barwy nieba…











 Wyróżnienie

 Emilia Bieniek

 Zespół Szkół w Malawie



 Fotografia przedstawia widok z okna po deszczu,            

a w tle można zobaczyć urokliwy zachód Słońca.

 Zdjęcie pokazuje zjawisko fizyczne parowania 

wody, co w późniejszym czasie skutkuje deszczem.



Zachód słońca



 Wyróżnienie

 Remigiusz Cyran

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 

w Rzeszowie



Inwersja termiczna

 Zdjęcie wykonano w listopadzie w Pieninach 

podczas zdobywania szczytu Trzy Korony. Po 

wyjściu na szczyt zobaczyliśmy „morze chmur”.  

Widok ten to zjawisko inwersji termicznej, w wyniku 

której zimne powietrze zostaje uwięzione poniżej               

a ciepłe powietrze znajdujące się na górze, blokuje 

pionowe mieszanie się powietrza w atmosferze. 





 Wyróżnienie

 Sylwia Dudzik

 Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie



 Szron na karoserii

 W styczniu zaobserwowałam zjawisko resublimacji. 

Temperatura powietrza – 10 stopni Celsjusza.





 Wyróżnienie

 Mikołaj Działkowski

 Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Czarnieckiego w Rozniszewie

Drgania

 Naprężona struna gitary wprawiona  

w ruch wykonuje drgania.





 Wyróżnienie

 Joanna Englart

 Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego 

Mościckiego w Tarnowie – Mościcach



Iryzacja

 Zdjęcie zostało wykonane w słoneczny, 

bezchmurny dzień, w pełnym słońcu.

 Wyjaśnienie zjawiska:

 Na zdjęciu widzimy zjawisko iryzacji, widzimy je                 

lekko na końcówkach skrzydeł motyla (niebieskie 

przebłyski). Zjawisko iryzacji to tęczowe barwy 

cienkich błonek powstające w wyniku interferencji 

światła białego odbitego od zewnętrznej                            

i wewnętrznej powierzchni błonek o zmiennej 

grubości. 





 Wyróżnienie

 Ewa Gałusza

 Zjawisko odbicia.

 Barwy nieba.







 Wyróżnienie

 Weronika Jagła

 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. 

Bolesława Chrobrego w Poznaniu

Odbicie światła od szyn kolejowych





 Wyróżnienie

 Maksymilian Kaczak

 Szkoła Podstawowa im. KEN                              

w Zbylitowskiej Górze



 Szadź to osad lodu powstający przy zamarzaniu 

małych kropelek wody, np. mgły lub chmury. 

 W zaobserwowanym zjawisku, w warunkach 

ujemnej temperatury oraz silnego wiatru, na 

metalowych barierkach tarasu widokowego oraz 

masztu antenowego na szczycie Łomnicy                          

w Tatrach Wysokich, powstała gruba warstwa 

szadzi.

 Wyraźnie widać, iż warstwa ta powstawała                        

z pozlepianych ze sobą kryształków lodu, które 

ustawiły się w kierunku zgodnym z kierunkiem 

wiejącego wiatru. 







 Wyróżnienie

 Daniel Kaczmarek

 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych              

im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu

Krzepnięcie. Sople lodu.





Krzepnięcie



 Wyróżnienie

 Nikola Kaczmarek

 Szkoła Podstawowa im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim



 Zdjęcie wykonałam w Grabnie 8 kwietnia 2022r.

 Przedstawia ono plamę oleju, w której 

zaobserwowałam zjawisko iryzacji. Zjawisko to 

polega na powstawaniu pięknych tęczowych 

barw w wyniku interferencji światła białego, które 

odbija się od ciał złożonych z kilku warstw                   

o różnych właściwościach optycznych. Kolorowe 

wzory powstające na plamie oleju są wywołane 

odbiciem światła od jej powierzchni zewnętrznej               

i wewnętrznej i nakładaniu się tych odbitych 

promieni.

 Dodatkowo na zdjęciu widoczne jest zjawisko 

odbicia światła. Możemy zaobserwować dzięki 

niemu fantazyjne kształty na tle plamy.





 Wyróżnienie

 Dominika Kaczor

 Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego 

Towarnickiego w Rzeszowie

Zamarznięta kałuża





 Wyróżnienie

 Wojciech Kania

 Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego 

Mościckiego w Tarnowie – Mościcach

Fotografia przedstawia zaćmienie 

słońca. Podczas zjawiska było lekko 

pochmurno, przeważnie bezchmurnie. 

Zdjęcie wykonano 10 czerwca 2021 

roku.





 Wyróżnienie

 Paulina Kierzkowska

 V Liceum Ogólnokształcące                          

z Oddziałami Dwujęzycznymi                    

im. Andrzeja Struga w Gliwicach

 Chmury przed burzą…





 Wyróżnienie

 Paulina Klin

 III Liceum Ogólnokształcące                              

im. C.K. Norwida w Rzeszowie

Zdjęcia wykonałam 17 lipca 2021r. 

około godziny 20:10. Przedstawiają one 

zachód słońca i zjawisko odbicia 

promieni słonecznych od tafli jeziora. Na 

niebie widoczne było umiarkowane 

zachmurzenie, brak opadów 

atmosferycznych.









 Wyróżnienie

 Karol Kotuła

 V Liceum Ogólnokształcące                              

z Oddziałami Dwujęzycznymi                    

im. Andrzeja Struga w Gliwicach

Rozgrzane do wysokiej temperatury ciała świecą. 

Dzięki długiemu czasowi naświetlania 

zaobserwowano tor zakreślany przez żarzące się iskry. 

Wysyłane jest promieniowanie z zakresu widzialnego i 

podczerwonego.





 Wyróżnienie

 Szymon Kubicki

 Szkoła Podstawowa w Poraju

Zmrok, kontury gór zatarły się, sztuczne 

źródła światła emitują światło, które 

odbija się w wodzie. Sierpień 2021 r.





 Wyróżnienie

 Katarzyna Kusiak

 Szkoła Podstawowa w Ostrówku

Barwy nieba





 Wyróżnienie

 Maria Kuźniar

 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna                   

I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych                  

nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

 Barwy nieba podczas zachodu słońca.







 Wyróżnienie

 Zuzanna Kwiecień

 V Liceum Ogólnokształcące                                  

z Oddziałami Dwujęzycznymi                             

im. Andrzeja Struga w Gliwicach



Fajerwerki

 Zdjęcie zrobione 30.04.2022 r. w stolicy Malty 

(Valletta) podczas nocnego pokazu sztucznych 

ogni.

 Po wybuchu następuje rozszczepienie materiału na 

wiele kawałków.  Podczas wybuchu spełniona jest 

zasada zachowania pędu. Świecące odłamki 

zakreślają paraboliczny lub liniowy kształt toru 

tworzą piękne, barwne zjawisko.







 Wyróżnienie

 Marianna Markiewicz

 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna                   

I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych             

nr 2 w Rzeszowie

Wschód słońca na Mazurach





 Wyróżnienie

 Anna Mielczarek

 Szkoła Podstawowa w Szynkielowie

Odbicie w lustrze wody





 Wyróżnienie

 Julia Mieszała

 Szkoła Podstawowa w Osieku



 Zdjęcia ukazują zjawisko odbicia. 

 Jedno największe drzewo, a obok niego 

kilkanaście mniejszych, tworzących klimat i zjawisko 

piramidy. Zjawisko odbicia w tym ujęciu pokazuje 

wiele szczegółów. Zjawisko odbicia ukazuje piękno 

natury.







 Wyróżnienie

 Sandra Okoń

 Zespół Szkolno-Przedszkolny                               

w Galewicach



 Zdjęcie to przedstawia niecodzienne zjawisko 

nazywane pełnią różowego księżyca. Jest to 

popularna, umowna nazwa tak naprawdę dwóch 

równoczesnych zjawisk, które zaszły tamtej nocy.

 Po pierwsze księżyc przybliżył się do Ziemi na 

odległość 353 tys. km. Po drugie: miała miejsce 

pełnia księżyca. Optycznie księżyc był tej nocy 

około 14% większy i 30% jaśniejszy niż wtedy, gdy na 

swojej orbicie maksymalnie oddali się od Ziemi. 

Księżyc podczas tej kwietniowej pełni określa się 

mianem różowego z uwagi na kolor dzikich 

kwiatów a dokładniej floksów, które zakwitają                

w tym miesiącu w Ameryce Północnej





 Wyróżnienie

 Agata Olech

 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza 

Wielkiego w Jastrzębiu

1. Chmury Mammatus , czyli chmury 

zaokrąglone na dolnych krawędziach 

przypominające worki czy wymiona.

(22 maja 2021 roku).

2. Barwy nieba podczas zachodu słońca. 

(16 stycznia 2022 roku)







 Wyróżnienie

 Paulina Oparczyk

 V Liceum Ogólnokształcące                                

z Oddziałami Dwujęzycznymi                                            

im. Andrzeja Struga w Gliwicach

Rozszczepienie światła słonecznego. 

Tęcza I i II rzędu.





 Wyróżnienie

 Nikola Ostaszewska

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra 

Wysockiego w Warce

Zjawisko odbicia światła od powierzchni 

wody





 Wyróżnienie

 Bartłomiej Pikus

 Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego 

Mościckiego w Tarnowie – Mościcach

Płatek śniegu





 Wyróżnienie

 Wiktoria Riabkow

 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych                  

im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu

 Rozproszenie światła. Zdjęcie 

powstało w wyniku długiego 

naświetlania i szybkiego poruszania 

obiektywem. Fotografowano neony 

uliczne.





 Wyróżnienie

 Zuzanna Skubicka

 Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego 

Towarnickiego w Rzeszowie

Odbicie w tafli rzeki





 Wyróżnienie

 Karolina Smakowska

 Szkoła Podstawowa w Zrębinie

Szron na szybie na przystanku 

autobusowym. Resublimacja pary 

wodnej.





 Wyróżnienie

 Kacper Trawka

 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Ignacego 

Jana Paderewskiego w Rzeszowie

Resublimacja. Przedstawione na fotografii 

zjawisko zostało zaobserwowane w dniu 

18.12.2021r. w Chmielniku Rzeszowskim w 

mroźne popołudnie. 





 Wyróżnienie

 Igor Wawrzyniak

 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. 

Bolesława Chrobrego w Poznaniu



Krople wody po deszczu

 Krople wody przyjmują kształt kulek, ponieważ               

w wodzie występują siły międzycząsteczkowe, 

zwane siłami spójności. Siły te wywołują na 

powierzchni swobodnej cieczy zjawisko 

powstawania błony, czyli zjawisko napięcia 

powierzchniowego. W wyniku tego zjawiska, siły 

napięcia powierzchniowego dążą do 

maksymalnego zmniejszenia powierzchni 

swobodnej kropli cieczy. W konsekwencji kropla 

cieczy przyjmuje kształt kulki. W kropli widać 

pomniejszony obraz liści.





 Wyróżnienie

 Wąsacz Anna

 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I 

stopnia w Zespole Szkół Muzycznych nr 2  

im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

Księżyc





 Wyróżnienie

 Oliwia Wcisło

 Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku 

Piechoty „Radom” w Konopnicy

Zdjęcie ukazuje załamanie i odbicie 

światła, a także cień oraz półcień







 Wyróżnienie

 Julia Wdowik

 Szkoła Podstawowa w Ostrówku

Chmury deszczowe. Chmury są zbiorowiskiem 

unoszących się w powietrzu cząstek kropelek 

wody, kryształków lodu lub ich mieszaniny. 

Chmury na zdjęciu są najprawdopodobniej 

nimbostratusami. Są ciemnoszare jednolitej 

warstwy. Te chmury dają najdłuższe opady  





 Wyróżnienie

 Igor Wierbitowicz

 V Liceum Ogólnokształcące                               

z Oddziałami Dwujęzycznymi                          

im. Andrzeja Struga w Gliwicach

Widok z okna w cylindrycznej soczewce 

wodnej.





 Wyróżnienie

 Julia Wojtkowiak

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie im. 

Mikołaja Kopernika

Zdjęcie przedstawia m.in. trzecią zasadę 

dynamiki, a dokładniej mówiąc zjawisko 

odrzutu. Samolot działa na wyrzucane z 

dyszy spaliny, a spaliny oddziałują na 

samolot, nadając mu ciąg. Fotografia ta 

została wykonana wiosną, w słoneczny 

dzień, na tle bezchmurnego nieba. 





 Wyróżnienie

 Michał Wolakowski

 V Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja 

Struga w Gliwicach

Zaćmienie Słońce, 10 czerwca 2021

Widać na nim nieliczne plamy słoneczne (niedaleko 

środka tarczy Słońca, w kierunku Księżyca)





 Wyróżnienie

 Julia Wołosz

 Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego 

Towarnickiego w Rzeszowie



 Na zdjęciu, które wykonałam, 

przedstawiony jest sworzeń z stali stopowej, 

który jest w trakcie procesu hartowania.

 Dochodzi do niego, dzięki wykorzystaniu 

pętli miedzianej wypełnionej wodą, 

podłączonej do generatora 

hartowniczego.

 W wykorzystywanej do tego procesu 

cewce płynie prąd, który wytwarza prądy 

wirowe.







 Wyróżnienie

 Jędrzej Woźniak

 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. 

Bolesława Chrobrego w Poznaniu

Utrzymywanie równowagi na 

powierzchni wody





 Wyróżnienie

 Jan Wójcik

 Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego 

Towarnickiego w Rzeszowie

Odbicia w tafli wody






