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Promień: 1738 km 
Masa: 7.347·1022 kg  = 1/81.301 masy Ziemi
Temperatura:  od -150 do 130 C
Odległość: ~385 000 km
Przyspieszenie grawitacyjne : 1.62 m/s2

Okres synodyczny: 29.53 dnia
Jasność w pełni: -12 mag

Średnica kątowa: ~ 30’
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Odwrotna strona KsięŜycaOdwrotna strona KsięŜyca

ŚŚwiatło popielate to światło słoneczne odbite od wiatło popielate to światło słoneczne odbite od 
powierzchni Ziemi, która w czasie nocy na KsięŜycu powierzchni Ziemi, która w czasie nocy na KsięŜycu 
rozjaśnia jego krajobraz silniej niŜ KsięŜyc oświetla rozjaśnia jego krajobraz silniej niŜ KsięŜyc oświetla 
ZiemięZiemię

Człowiek na KsięŜycu  20 
lipca 1969 roku

Fazy KsięŜyca to efekt jego ustawienia Fazy KsięŜyca to efekt jego ustawienia 
względem oświetlającego go Słońcawzględem oświetlającego go Słońca

KsięŜyc w róŜnych fazachKsięŜyc w róŜnych fazach

Rozmiary Ziemi i KsięŜyca przedstawiono tu z zachowaniem proporcRozmiary Ziemi i KsięŜyca przedstawiono tu z zachowaniem proporcji odległości obu ciałji odległości obu ciał

Kołysanie się KsięŜyca zmienia połoŜenie Kołysanie się KsięŜyca zmienia połoŜenie MareMare
CrisiumCrisium względem brzegu tarczy. Dzięki względem brzegu tarczy. Dzięki 
libracjom widzimy z Ziemi 60% powierzchni libracjom widzimy z Ziemi 60% powierzchni 
KsięŜycaKsięŜyca

Na powierzchni KsięŜyca dominują kratery uderzeniowe. Niektóre mNa powierzchni KsięŜyca dominują kratery uderzeniowe. Niektóre miejsca zostały zalane płynną lawą, dzięki temu są płaskie i równiejsca zostały zalane płynną lawą, dzięki temu są płaskie i równe. Brak kraterów na e. Brak kraterów na 
jakim ś obszarze świadczy o młodym wieku powierzchni. Zwróć uwagęjakim ś obszarze świadczy o młodym wieku powierzchni. Zwróć uwagę na: górka centralna i wały kraterów, nakładanie się młodszych kna: górka centralna i wały kraterów, nakładanie się młodszych kraterów na starsze, raterów na starsze, 
zastygłe pola lawowe.zastygłe pola lawowe.

Skośne oświetlenie uwypukla zarys rzeźby powierzchni KsięŜyca, dSkośne oświetlenie uwypukla zarys rzeźby powierzchni KsięŜyca, dlatego linia terminatora oddzielająca obszar oświetlony od  ciemlatego linia terminatora oddzielająca obszar oświetlony od  ciemnego to najciekawsze nego to najciekawsze 
miejsce do obserwowania. Na podstawie rozmiarów cieni moŜna wyznmiejsce do obserwowania. Na podstawie rozmiarów cieni moŜna wyznaczyć wysokości księŜycowych gór.aczyć wysokości księŜycowych gór.


