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Najstarszymi zegarami by∏y znane od staro˝ytnoÊci zegary s∏oneczne (gnomony), wskazujàce czas za
pomocà cienia rzucanego przez nieruchomà wskazówk´ na powierzchni´ tarczy z podzia∏kà godzinowà;
w Êredniowieczu konstruowano zegary s∏oneczne przenoÊne oraz monumentalne, cz´sto zdobione. 
W staro˝ytnej Grecji, Egipcie, Babilonii i Rzymie by∏y u˝ywane piaskowe i wodne klepsydry. W staro-
˝ytnoÊci oraz w Êredniowieczu u˝ywano równie˝ tzw. zegarów ogniowych w postaci Êwiec i lampek
oliwnych (miarà czasu by∏ opadajàcy w zbiorniku poziom oliwy). Za wynalazc´ zegara mechanicznego
jest uwa˝any uczony chiƒski Liang Lingzan (724), a wed∏ug innych êróde∏ — Gerbert z Aurillac, fran-
cuski astronom i matematyk (od 999 papie˝ Sylwester II). Wczesne zegary mechaniczne by∏y zegarami
wie˝owymi; wybija∏y godziny i mia∏y tylko jednà wskazówk´ — godzinowà. W Polsce pierwsze zegary
mechaniczne (wskazujàce i wybijajàce godziny) mia∏y miasta: Wroc∏aw (1368), Gniezno (1414), 
a nieco póêniej Gdaƒsk, Kraków i Warszawa. Zegary mechaniczne noszone zaczà∏ konstruowaç ok. 1510
w Norymberdze P. Henlein (wed∏ug innych êróde∏ ok. 1518 Francuz J. Couldray). W XVI–XVIII w. po-
pularne by∏y tzw. pektoraliki, noszone na szyi lub u pasa, majàce ró˝ne kszta∏ty (np. czaszki, krzy˝a,
muszli); by∏y one cz´sto arcydzie∏ami sztuki z∏otniczej. Pojawi∏y si´ te˝ wówczas kafelkowe zegary sto-
∏owe z poziomà tarczà oraz zegary stojàce (g∏ównie we Francji, Anglii, Niemczech). Dla rokoka typowy
by∏ ozdobny zegar Êcienny, tzw. cartel, dla klasycyzmu — zegary kominkowe, które przybiera∏y formy
budowli i alegorycznych kompozycji figuralnych. W 1657 holenderski astronom Ch. Huygens zbudo-
wa∏ zegar wahad∏owy, a 1675 wynalaz∏ regulator balansowy (niezale˝nie od Huygensa regulator balan-
sowy skonstruowa∏ Polak A.A. Kochaƒski). Oko∏o 1735 Anglik J. Harrison skonstruowa∏ chronometr
okr´towy. W 1839 A.N. Patek (wraz z F. Czapkiem) za∏o˝yli w Genewie niewielkà wytwórni´ zegarków,
a 1845 razem z A. Philippem (wynalazcà naciàgu g∏ówkowego) rozwinà∏ masowà produkcj´ zegarków
kieszonkowych, potem nar´cznych (do dziÊ istnieje firma pod nazwà Patek–Philippe). Pierwsze zegary
z nap´dem elektrycznym skonstruowali niezale˝nie od siebie K.A. Steinheil (1839), A. Bain (1840) i ze-
garmistrz szwajcarski M. Hipp (1860). Zegarki nar´czne pojawi∏y si´ pod koniec I wojny Êwiatowej. Ze-
gar kwarcowy wynalaz∏ 1929 Anglik W.A. Marrison. W 1952 rozpocz´to produkcj´ elektrycznych zegar-
ków nar´cznych, a w latach 60. — elektronicznych (kwarcowych) zegarków nar´cznych ze wskaênikiem
cyfrowym. Zegar atomowy (oscylator kwarcowy o cz´stotliwoÊci stabilizowanej wzgl´dem cz´stotliwo-
Êci 23 870 MHz, odpowiadajàcej przejÊciu energetycznemu w czàsteczce amoniaku) skonstruowa∏
1948–49 H. Lyons w National Bureau of Standards (USA); eksperymentalny atomowy zegar cezowy
zbudowali 1948–52 tam˝e Lyons i J. Sherwood, a pierwszy komercyjny atomowy wzorzec cz´stotliwo-
Êci i czasu wyprodukowano 1956 w National Company Atomichron (USA); prace nad maserem wodo-
rowym przeprowadzili 1960 N.F. Ramsay, M. Goldenberg i D. Kleppner (USA). Pierwszà eksperymen-
talnà fontann´ cezowà skonstruowano na poczàtku lat 90. XX w. we Francji.
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1 Zegar astronomiczny na ratuszu w Pradze, XV w.    2 Klepsydra mosi´˝na z XVII w.    3 Zegar s∏oneczny w Pekinie
4 Zegar atomowy w Physikalis-Technische Bundesanstalt w Brunszwiku    5 Wie˝a Zegarowa budynku Parlamentu w Londynie, po∏. XIX w.
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ROZK¸ADÓWKA
kostny uk∏ad

roÊliny wytwarzajàce p´dy nadziemne niezdrewnia∏e, 

nietrwa∏e, które w naszym klimacie corocznie zamierajà pod koniec okresu wegetacyjnego

zielne roÊliny�

Zalicza si´ do nich roÊliny zielne: jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie (byliny). RoÊliny zielne jed-
noroczne (roczne) przechodzà cykl rozwojowy od wykie∏kowania z nasiona do wytworzenia i rozsia-
nia nasion w ciàgu jednego okresu wegetacyjnego (jednego roku), po czym przed zimà zamierajà; 
zimujà jedynie nasiona, aby wiosnà w nast´pnym roku wykie∏kowaç; do tej grupy nale˝à roÊliny dzi-
ko rosnàce i wiele roÊlin uprawnych, np.: bazylia, czàber, dynia, gorczyca, kolendra, koper, ogórek, po-
midor, ziemniak, niektóre gatunki pszenicy, ˝yta, j´czmienia, sa∏aty. RoÊliny zielne dwuletnie do
przejÊcia pe∏nego cyklu wegetacyjnego potrzebujà 2 okresów wegetacyjnych (2 lat); w pierwszym ro-
ku po wykie∏kowaniu z nasiona rozwijajà si´ ulistnione p´dy roÊliny i roÊliny zimujà, aby w nast´p-
nym sezonie wegetacyjnym wytworzyç p´dy kwiatowe, owoce i nasiona, po czym roÊliny zamierajà
przed zimà; do tej grupy nale˝y wiele roÊlin uprawnych, np.: burak, facelia, fenku∏, kapusta, kminek,
marchew, pietruszka, selery; niektóre roÊliny mogà przybieraç formy jedno- lub dwuletnich (np. ma-
jeranek). RoÊliny zielne wieloletnie (byliny) majà trwa∏y p´d podziemny (bulw´, cebul´ lub k∏àcze),
z którego w ka˝dym sezonie wegetacyjnym (ka˝dym roku), wiosnà, z p´dowych pàków wyrastajà no-
we p´dy nadziemne, np. roÊliny przyprawowe (lubczyk), ozdobne (cyklamen, fio∏ek, miko∏ajek, nie-
zapominajka, pierwiosnka, urdzik), lecznicze (dziurawiec, mi´ta, ˝ywokost), a tak˝e chwasty (perz).

anat. drobne, twarde twory osadzone w jamie g´bowej wi´kszoÊci kr´gow-

ców (u cz∏owieka jamie ustnej), g∏ównie na szcz´kach

z´by�
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S∏u˝à do chwytania i rozdrabniania pokarmu, u niektórych tak˝e do ataku lub obrony, u cz∏owieka bio-
rà udzia∏ w powstawaniu artyku∏owanej mowy. Z´by ssaków, zró˝nicowane, sà osadzone w z´bodo∏ach
szcz´ki i ˝uchwy; cz´Êç wystajàca nad dziàs∏a jest zwana koronà, tkwiàca w z´bodole — korzeniem,
bardzo krótka cz´Êç poÊrednia — szyjkà; zasadniczà struktur´ z´bów tworzy z´bina, w obr´bie korony
pokryta szkliwem, a w obr´bie korzenia cementem z´bów, który wraz z oz´bnà umocowuje z´by 
w z´bodole; wewnàtrz z´bów znajduje si´ komora (wype∏niona miazgà z´ba), przechodzàca w kierun-
ku wierzcho∏ka korzenia w kana∏ korzeniowy. U wi´kszoÊci ssaków, tak˝e u cz∏owieka, w ciàgu ˝ycia
osobnika zachodzi jednorazowa wymiana z´bów — tzw. z´bów mlecznych na sta∏e. Z´by stanowià cz´-
sto jedyny Êlad istnienia wymar∏ych gatunków, stàd ich du˝e znaczenie w paleozoologii i antropologii.
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1 Bratek ogrodowy trójbarwny 2 Dynia olbrzymia 3 Fio∏ek leÊny

4 Niezapominajka polna 5 Stokrotka pospolita, odmiana ogrodowa
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