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ZAĆMIENIA22 
 

Zaćmienia Słońca 
 

1. Częściowe zaćmienie Słońca 6 stycznia 2019 
 
Cień Księżyca przechodzi nad północnymi obszarami biegunowymi Ziemi. Zaćmienie 
widoczne będzie w północno-wschodniej Azji, w zachodniej części półwyspu Alaska 
(Ameryka Północna) i w północnej części Oceanu Spokojnego.  
Półcień Księżyca dotknie powierzchni Ziemi w środkowych Chinach, o godzinie 
23h34m08s (5 stycznia). Faza maksymalna równa 0.7147 nastąpi o godzinie 1h41m26s 
i będzie widoczna na półwyspie Kamczatka, w punkcie o współrzędnych ϕ = 67°24’N, 
λ = 152°29’W. Zaćmienie zakończy się o godzinie 3h48m46s, gdy półcień opuści 
Ziemię na wschodnim Pacyfiku. 

Geocentryczne złączenie Słońca i Księżyca w rektascensji nastąpi 6 stycznia 2019 o 
godzinie 1h43m34.7s. 

Jest to 58 (z 70) zaćmienie w cyklu Saros 122. 

 

W Polsce zaćmienie niewidoczne 

                                                
22 Wg NASA Eclipse Web Site [online] https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html (dostęp 6.11.2018) 
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2. Całkowite zaćmienie Słońca 2 lipca 2019. 

Pas fazy całkowitej zaćmienia rozpocznie się 2 lipca 2019 o godzinie 18h01m04s na 
południowym Pacyfiku (na wschód od wysp Nowej Zelandii), w punkcie o 
współrzędnych  ϕ = 37°11.5’S, λ = 160°49.4’W. W swoim ruchu na wschód cień 
Księżyca przechodzi nad, pozbawionymi jakichkolwiek wysp, obszarami południowej 
części Oceanu Spokojnego, dopiero pod koniec swojej trasy wkraczając na 
terytorium Ameryki Południowej w pobliżu miasta La Serena (Chile). Następnie pas 
fazy całkowitej przecina środkową Argentynę, osiągając wybrzeże Atlantyku. 
Zaćmienie zakończy się 2 lipca 2019 o godzinie 20h44m44s na Atlantyku, w punkcie o 
współrzędnych  ϕ = 35°47.6’S, λ = 57°42.6’W. 
Centralna faza zaćmienia w średnie południe nastąpi 2 lipca 2019 o godzinie 
19h22m53s ponad 1000 km na północ od Wyspy Wielkanocnej, w punkcie 
o współrzędnych  ϕ = 17°23.3’S, λ = 109°00.0’W. 

Maksymalny czas trwania fazy całkowitej dla obserwatora na Ziemi będzie wynosił 
4m32.8s, wielkość fazy maksymalnej F=1.0459. 

Częściowe fazy zaćmienia będą widoczne w całej południowej części Pacyfiku, w 
południowej części Ameryki Środkowej oraz w prawie całej Ameryce Południowej (z 
wyjątkiem części półmocno-wschodniej).  

 Geocentryczne złączenie Słońca i Księżyca w długości ekliptycznej nastąpi 2 lipca 
2019 o godzinie 19h21m36.4s. 

Jest to 58 (z 82) zaćmienie w cyklu Saros 127. 

 

W Polsce zaćmienie niewidoczne  
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3. Obrączkowe zaćmienie Słońca 26 grudnia 2019. 

Pas fazy obrączkowej zaćmienia rozpocznie się 26 grudnia 2019 o godzinie 3h34m na 
Półwyspie Arabskim, w punkcie o współrzędnych ϕ = 25°59.1’N, λ = 48°12.1’E. 
Poruszając się na wschód, cień Księżyca wkroczy na obszar Oceanu Indyjskiego, 
osiągjąc południową część Półwyspu Indyjskiego w pobliżu Kalkuty. Następnie 
przetnie północną część wyspy Ceylon. Po przejściu przez wody wschodniej części 
Oceanu Indyjskiego cień przejdzie przez wyspy Sumatra i środkową część Borneo. 
W pasie zaćmienia znajdzie się również miasto Singapur na Pówyspie Malajskim. 
Zaćmienie obrączkowe zakończy się 26 grudnia 2019 o godzinie 7h01m na Oceanie 
Spokojnym, około 1000 km na północ od atolu Bikini w archipelagu Wysp Marshalla, 
w punkcie o współrzędnych ϕ = 18°54.0’N, λ = 156°42.3’E. 
Maksymalny czas trwania fazy obrączkowej dla obserwatora na Ziemi będzie wynosił 
3m39.5s. Faza maksymalna wystąpi o 5h17m43.9s w punkcie o współrzędnych ϕ = 
1°00.5’N, λ = 102°14.8’E. Wielkość fazy maksymalnej F=0.9701. 

Częściowe fazy zaćmienia będą widoczne w północno-wschodniej Afryce, całej Azji, 
północnej Australii, w północnej części Oceanu Indyjskiego oraz na zachodnim 
Pacyfiku. 

Geocentryczne złączenie Słońca i Księżyca w długości ekliptycznej nastąpi 
26 grudnia 2019 o godzinie 5h14m26.7s. 

Jest to 46 (z 71) zaćmienie w cyklu Saros 132. 
 

 
 

W Polsce zaćmienie niewidoczne 
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Zaćmienia Księżyca 
  
1. Całkowite zaćmienie Księżyca 21 stycznia 2019. 

Zaćmienie w całości widoczne na obu kontynentach amerykańskich, na Grenlandii, 
na wschodnim Pacyfiku oraz północnym Atlantyku; w Afryce, Europie, północno-
wschodniej Azji i południowym Atlantyku przy zachodzie Księżyca; na zachodnim 
Pacyfiku oraz w północno-wschodniej Azji przy wschodzie Księżyca. 

 

W Polsce prawie całe zaćmienie widoczne przy zachodzie Księżyca 
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Przebieg zaćmienia (czas w UT): 
       T        Ak   hk 

Początek zaćmienia półcieniowego:    2h37m        258°  34° 
Początek zaćmienia częściowego:    3h34m        270°  26° 
Początek zaćmienia całkowitego:     4h41m        282°  16° 
Maksimum zaćmienia:      5h13m        288°   11° 
Koniec zaćmienia całkowitego:     5h43m        293°    7° 
Koniec zaćmienia częściowego:     6h51m        306°   -2° 
Koniec zaćmienia półcieniowego:     7h48m         317°    -8° 

(Azymut Ak (liczony od północy) i wysokość nad horyzontem hk podane dla 
Warszawy: λ = 21.0° E, ϕ = 52.2° N)  

   

Maksymalna faza zaćmienia całkowitego: 1.1953 

Geocentryczna opozycja Słońca i Księżyca w rektascensji nastąpi 21 stycznia 2019 
o godzinie 5h17m14.0s. 
Jest to 27 (z 73) zaćmienie w cyklu Saros 134. 

 

2. Częsciowe zaćmienie Księżyca 16 lipca 2019.  

Zaćmienie w całości widoczne w prawie całej Afryce (za wyjątkiej części północno-
zachodniej), w południowej i wschodniej Europie, w południowo-zachodniej Azji, oraz 
w zchodniej części Oceanu Indyjskiego i południowo-wschodniej części Atlantyku; w 
południowej Azji, w Australii i we wschodniej części Oceanu Indyjskiego przy 
zachodzie Księżyca; w pozostałej części Europy i Afryki oraz na północnym Atlantyku 
przy wschodzie Księżyca. 

 
Przebieg zaćmienia (czas w UT): 

       T        Ak   hk 
Początek zaćmienia półcieniowego:  18h44m        128°    -1° 
Początek zaćmienia częściowego:  20h02m        144°     7° 
Maksimum zaćmienia:    21h32m        163°    13° 
Koniec zaćmienia częściowego:   23h00m        184°   15° 
Koniec zaćmienia półcieniowego:     0h18m (17 VII)      202°    13° 
(Azymut Ak (liczony od północy) i wysokość nad horyzontem hk podane dla 
Warszawy: λ = 21.0° E, ϕ = 52.2° N)      

Maksymalna faza zaćmienia cieniowego: 0.6531 

Geocentryczna opozycja Słońca i Księżyca w rektascensji nastąpi 16 lipca 2019 
o godzinie 21h39m22.1s. 

Jest to 22 (z 81) zaćmienie w cyklu Saros 139. 
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W Polsce zaćmienie widoczne przy wschodzie Księżyca 


