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CENTRUM NAUKI KOPERNIK
 

Centrum Nauki Kopernik to jedno z pierwszych centrów nauki w Polsce,  

którego misją jest zachęcanie do osobistego zaangażowania w poznanie 

i zrozumienia świata. 

To miejsce, w którym możesz samodzielnie eksperymentować  

— wypróbowywać różne eksponaty*,  dotykać, uruchamiać, sprawdzać  

jak reagują, obserwować zjawiska, które w nich zachodzą.  

Wszystko to jest całkowicie bezpieczne, jeśli korzystasz z eksponatów 

zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Każdy eksponat jest opisany — z opisu można dowiedzieć się,  

na czym polega eksperyment, który na tym eksponacie możesz wykonać.  

 

 

*eksponat — przedmiot prezentowany na wystawach w muzeach i galeriach. 

Eksponatem może być na przykład obraz, rzeźba, fotografia, a także instalacja. 

W Centrum Nauki Kopernik znajdują się specjalne eksponaty, za pomocą których 

można przeprowadzać eksperymenty pozwalające zrozumieć prawa nauki. 

Główne wejście do Centrum Nauki Kopernik znajduję się przy 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
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WIzyTA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK  
— KROK PO KROKU

zakup biletu

Po wejściu do Centrum Nauki Kopernik zobaczysz wyspę kasową,  

gdzie sprzedawane są bilety. Pamiętaj, do kasy może być kolejka.  

Z lewej strony lady znajdują się 3 metalowe bramki, przez które po kupieniu 

biletów wchodzi się, żeby oglądać wystawy (bramki są podobne do tych 

w metrze warszawskim).

Pracownicy kas, które znajdują się na wprost  

wejścia udzielą wszelkich informacji 

 i sprzedadzą bilety.

Bramka znajdującą się po prawej stronie, 

umożliwia wejście osobie na wózku inwalidzkim,  

bądź z wózkiem dziecięcym.
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*Galeria Bzzz! — dostępna dla dzieci poniżej 6. roku życia, poproś o bezpłatne 

wejściówki w kasie. Kartę miej ze sobą cały czas. Będzie potrzebna podczas  

wchodzenia na galerię i do uruchomienia niektórych eksponatów. 

Podczas kupowania biletu otrzymasz kartę magnetyczną i opaskę  

do założenia na nadgarstek, możesz otrzymać bezpłatną wejściówke  

do galerii Bzzz!*. Otrzymaną w kasie opaskę załóż na nadgarstek przed 

wejściem na teren galerii. Przed kasami i w kasie dostępne są mapki  

oraz broszurki o aktualnych wydarzeniach. 

Wizyta w Centrum Nauki Kopernik — Krok Po Kroku
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Zanim wejdziesz na teren wystawy możesz zapoznać się z pierwszym 

eksponatem – Robothespianem. Wystarczy nacisnąć kilka guzików i robot 

pomacha do Ciebie lub przywita Cię ludzkim głosem.  

Możesz przywitać się z robotem albo od razu rozpocząć zwiedzanie Centrum 

Nauki Kopernik.

Wizyta w Centrum Nauki Kopernik — Krok Po Kroku

Robothespian może Cię powitać w Centrum, a także spróbuje rozbawić Cię cytatem 
z wybranego filmu
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Szatnia

Po lewej stronie przy wejściu znajdziesz szatnię, w której należy zostawić kurtkę 

oraz plecak. Szatnia jest samoobsługowa, wyposażona w zamykane szafki.  

Aby z nich skorzystać, trzeba do oznaczonego otworu wrzucić monetę 2 zł*. 

Jest to kaucja zwrotna.

* monety 2 zł — jeśli nie masz przy sobie monety, to żaden problem. Możesz 

skorzystać z urządzenia, które automatycznie rozmienia pieniądze. Znajdziesz 

je po lewej stronie przy wejściu do szatni.
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zwiedzanie

Po założeniu opaski na nadgarstek będziesz mógł przejść przez bramki. 

Przyłóż kartę magnetyczną do czytnika, a gdy lampka zmieni swój kolor  

z czerwonego na zielony, popchnij ją lekko do przodu. Jeśli napotkasz 

jakiś problem, możesz zwrócić się o pomoc do osoby z ochrony stojącej  

przy bramkach. 
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Karta magnetyczna jest bardzo ważna, oprócz otwierania bramek uruchamia 

niektóre interaktywne eksponaty. Za bramką przy wejściu znajdują się Infokioski, 

w których możesz spersonalizować swoją kartę. Dzięki temu link do wyników 

eksperymentów zostanie przesłany na podany przez Ciebie adres mailowy.

Po przejściu przez bramkę zobaczysz wielką halę zapełnioną różnego rodzaju 

podestami, stanowiskami, eksponatami przeróżnych rozmiarów  

— niektóre są całkiem małe, a inne bardzo duże.  

Tutaj już możesz ze wszystkim eksperymentować!

W Centrum Nauki Kopernik nie ma trasy zwiedzania,  

sam decydujesz co interesuję Cię najbardziej.

zwiedzanie

Centralnym miejscem budynku jest agora. Tutaj możesz obejrzeć jeden z największych 
eksponatów — Wahadło Foucaulta
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Eksponaty

Eksponaty w Centrum Nauki Kopernik podzielone są na tematyczne galerie. 

Ich dokładny opis (oraz informację o dodatkowych atrakcjach) znajdziesz  

w przewodniku „Kopernik w pigułce”, który jest dostępny przed kasami.  

Z przewodnikiem możesz też zapoznać się wcześniej na stronie internetowej 

Centrum Nauki Kopernik. 

W Centrum prezentowane są również wystawy czasowe.  

Aby je zwiedzać, nie potrzebujesz dodatkowego biletu.

Robot Felix naśladuje mimikę twarzy

Człowiek układanka — odkryj jak zbudowane jest wnętrze Twojego ciaa
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W Centrum Nauki Kopernik możesz swobodnie poruszać się pomiędzy 

eksponatami. Kiedy tylko chcesz, możesz zakończyć testowanie jednego 

eksponatu i przejść do następnego. 

Eksponaty

Wielka machina — nakarm piłeczkami eksponat i obserwuj ich dalszą drogę

Hełmy dyfrakcyjne umowżliwią Ci obserwację widma światła 
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UWAGA! Jest jedna ważna zasada, której trzeba przestrzegać.  

Jeśli podchodzisz do eksponatu, z którego chcesz skorzystać,  

musisz najpierw upewnić się, że nikt aktualnie go nie używa. 

Jeśli widzisz jakąś osobę wciskającą guziki i wykonującą zadania przy 

wybranym przez Ciebie eksponacie, stań obok i poczekaj aż ta osoba skończy. 

Kiedy odejdzie, wtedy Ty możesz przystąpić do swojego eksperymentu!  

Jeśli zdarzy się sytuacja, że ktoś przerwie Twój eksperyment, którego jeszcze 

nie ukończyłeś, możesz powiedzieć tej osobie „Proszę poczekać, jeszcze nie 

skończyłam/łem”.

Eksponaty
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Przy eksponatach znajdują się tabliczki z krótkimi informacjami na temat 

eksponatu lub prezentowanego doświadczenia. Niektóre eksponaty możesz 

uruchomić dopiero po włożeniu karty magnetycznej. Pamiętaj, aby mieć  

ją zawsze przy sobie. 

Eksponaty

Powietrzna armata — uderz w bęben, a usłyszysz dźwięk uderzenia i poczujesz 
podmuch powietrza

Pamiętaj też, że po zakończeniu eksperymentu musisz ją wyjąć z eksponatu 
 i zabrać ze sobą
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Niektóre z eksponatów mogą być popsute lub w naprawie. 

Jeżeli na eksponacie znajduje się tabliczka 

(„Chwilowo nie działam” lub „Jestem w modernizacji”), 

oznacza to, że nie można z niego korzystać. 

Gdy zauważysz, że jakiś eksponat działa nieprawidłowo,  

zgłoś to do animatora.

Eksponaty

W eksperymentach pomagają animatorzy  

(osoby w czerwonych koszulkach z logo Centrum Nauki Kopernik).  

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o eksponatach,  

galeriach lub miałbyś jakiekolwiek inne pytania,  

zapytaj — animatorzy chętnie udzielą Ci odpowiedzi.

Kopuła wieńczy dzieło — sprawdź czy kopuła 
utrzyma się bez zaprawy

Animatorzy CNK odpowiedzą  
na każde pytanie
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Ważne

W Centrum Nauki Kopernik najczęściej jest bardzo dużo ludzi  

— osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Dzieci czasem biegają od eksponatu  

do eksponatu robiąc dużo hałasu, śmiejąc się, rozmawiając, żartując.

Zanim wybierzesz się na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik,  

zapoznaj się z mapką. Znajdziesz tam wyszczególnione miejsca, w których 

z reguły jest ciszej i spokojniej. Jeśli sytuacja okaże się dla Ciebie trudna  

(będzie zbyt głośno, zbyt dużo ludzi, zbyt chaotycznie itp.), możesz udać się 

do jednego z wyszczególnionych na mapce spokojniejszych miejsc,  

by tam odpocząć (np. kącik wypoczynkowy, znajdujący się tuż za bramkami 

wejściowymi, po lewej stronie). Używając karty magnetycznej możesz także 

wyjść z Centrum i po przerwie na odpoczynek, wrócić tego samego dnia  

na teren ekspozycji.

Arena w galerii Człowiek i Środowisko
— porównaj możliwości swojego 
organizmu z osiągnięciami zwierząt
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Zakończenie wizyty

Wyjście z Centrum Nauki Kopernik znajduje się po drugiej stronie kas  

niż wejście. Ponownie trzeba będzie przejść przez bramki.  

Przyłóż kartę magnetyczną do czytnika, a gdy lampka zmieni swój kolor  

z czerwonego na zielony, popchnij ją lekko do przodu. 
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Karta magnetyczna — zatrzymaj ją lub 
wrzucić do pojemnika znajdującego się przy 
wyjściu (karty są poddawane recyklingowi)

Bramki prowadzą przez sklepik  z pamiątkami „Science Store”, 

w którym możesz kupić wiele ciekawych przedmiotów. 

Dziękujemy za wizytę.  
Miło było Cię u nas gościć.  

Mamy nadzieję, że nas jeszcze odwiedzisz.  
Zapraszamy ponownie.

Zakończenie wizyty
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Co warto wiedzieć

IlE CzASU zAjMIE MI zWIEdzANIE?

Zazwyczj nasi goście spędzają w budynku od 2 do 3 godzin. Jednak to Ty 

sam decydujesz, ile czasu spędzisz w Centrum Nauki Kopernik! Najlepiej 

będzie, jeśli zaplanujesz swoją wycieczkę wcześniej. Zapoznaj się z aktualną 

ofertą (na wybrany przez Ciebie dzień), odszukaj interesujące Cię eksponaty 

i ekspozycje na naszej mapce i zaplanuj trasę zwiedzania. Taki plan ułatwi  

Ci sprawne poruszanie się po Centrum Nauki Kopernik i pomoże przewidzieć 

czas potrzebny na zwiedzanie. Przygotuj się na to, że zaplanowany przez 

Ciebie czas zwiedzania może ulec zmianie. Jeśli jakiś eksponat wyjątkowo 

Ci się spodoba, możesz chcieć zatrzymać się przy nim dłużej niż planowałeś. 

Z drugiej strony, czasem do wybranego przez Ciebie eksponatu może być 

kolejka i będziesz musiał zdecydować, czy chcesz poczekać, czy zrezygnować 

z eksperymentowania w trakcie tej wizyty. Może się też okazać, że nie uda  

Ci się przetestować wszystkich eksponatów, które sobie zaplanujesz.  

Nie szkodzi! Zawsze możesz odwiedzić Centrum Nauki Kopernik jeszcze raz, 

eksponaty nie są usuwane z wystawy!

Oprócz eksponatów w galeriach stałych, w Centrum Nauki Kopernik  

znajduje się także planetarium Niebo Kopernika, organizowane  

są Warsztaty Familijne i zajęcia w laboratoriach.  

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie www.kopernik.org.pl.

Ulotki z informacjami o aktualnych wydarzeniach, można pobrać w kasach
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CZy Mogę WZiąć jeDZenie i piCie?

Tak, można wziąć jedzenie i picie na halę z eksponatami.  

Ale jeść i pić możesz wyłącznie w kąciku wypoczynkowym,  

który znajduje się na parterze, a także w bistro znajdującym się przy wyjściu.  

Jedzenie i picie na terenie galerii jest zabronione.

Co warto wiedzieć?

CZy Mogę Dotykać eksponatóW?

W Centrum Nauki Kopernik możesz dotykać wszystkich urządzeń!  

Są one przeznaczone do samodzielnej obsługi przez zwiedzających.  

Możesz wciskać wszystkie guziki i sprawdzać, jak zareaguje eksponat.  

Obsługa niektórych eksponatów może wymagać przeczytania instrukcji  

lub pomocy animatora.

Reactable — niektóre eksponaty są animowane o konkretnych godzinach (zwróć uwagę  
na tabliczkę informacyjną)
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CZy Mogę robić ZDjęCia?

Możesz robić zdjęcia swoim kolegom, koleżankom, znajomym, rodzinie,  

czyli osobom, z którymi przyszedłeś. Możesz też poprosić, aby ktoś zrobił 

Tobie zdjęcie na tle wybranego przez Ciebie eksponatu.

OzNACzENIA

W Centrum Nauki Kopernik znajdziesz dodatkowe oznaczenia ułatwiające 

zwiedzanie, takie jak: toaleta, schody, winda.

TOAlETy

Toalety znajdują się na każdym piętrze Centrum Nauki Kopernik. Lokalizację toalet 

znajdziesz na mapach.

toaleta schody winda

Co warto wiedzieć?



20

GOdzINy OTWARCIA

Poniedziałki — NIECZYNNE

Wtorek — piątek 9.00-18.00 (kasy czynne do 17.00)

Sobota, niedziela 10.00-19.00 (kasy czynne do 18.00)

W okresie wakacyjnym godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

Przed wybraniem się do Centrum Nauki Kopernik sprawdź, co tego dnia 

będzie się działo. Skorzystaj z kalendarza imprez zamieszczonego na stronie.

Wejście do dwóch galerii, Bzzz! i Re:generacji jest ograniczone i animatorzy 

mogą poprosić o okazanie biletu lub moga zapytać Cię o wiek. Szczegółowy 

opis obydwu galerii znajdziesz w przewodniu „Kopernik w pigułce”.

galerię bzzz! mogą zwiedzać dzieci, które nie ukończyły 6. roku życia,  

wraz z opiekunem. Zwiedzanie trwa 1 godz. 10 min. i rozpoczyna się 

o godzinie określonej na wejściówce. Bezpłatną wejściówkę należy pobrać 

z kas podczas kupowania biletu wstępu do CNK. W trakcie eksperymentów 

na eksponacie wodnym dzieci mogą się zachlapać. Proponujemy zabranie 

ubrań na zmianę.

galeria re:generacja jest przeznaczona dla osób powyżej 14. roku życia.

dOjAzd

Ze względu na trwające prace związane z budową II linii metra dojazd 

samochodem może być utrudniony. Zachęcamy do skorzystania z możliwości 

dojazdu komunikacją miejską.

Aktualne informacje dotyczące możliwości dojazdu można znaleźć na stronie 

www.kopernik.org.pl.

PARKING

Miejsca parkingowe w pobliżu Centrum Nauki Kopernik znajdują się  

w miejskiej strefie płatnego parkowania. Parkomaty są rozstawione wzdłuż 

ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie.

Co warto wiedzieć?
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Wskazówki przydatne dla rodziców i opiekunów

Wyprawa z dzieckiem do Centrum Nauki Kopernik może być wspaniałym, wspólnie 

spędzonym czasem. Do dyspozycji są setki ciekawych eksponatów, których można 

dotykać, eksperymentować z nimi. Nie ma sztywnych tras zwiedzania. Jeśli dziecko 

się czymś znudzi, szybko możecie pójść dalej, a jeśli coś na dłużej przyciągnie 

jego uwagę, można zostać w danym miejscu dłużej. Aby jednak to rzeczywiście 

był dla Was wszystkich dobry czas, prosimy o zapoznanie się z przewodnikiem 

opracowanym specjalnie dla potrzeb osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. 

Mamy nadzieję, że ułatwi to Wam zorientowanie się w obowiązujących zasadach, 

rozmieszczeniu poszczególnych miejsc i pozwoli cieszyć się wyprawą do świata 

nauki!

Razem z dzieckiem zaplanujcie Waszą wyprawę do Centrum Nauki Kopernik.    

Zapoznajcie się z przebiegiem wizyty znajdującym się w tym przewodniku. 

Możesz skorzystać z opcji zakupu biletu on-line na stronie www.kopernik.org.pl. 

W Centrum Nauki Kopernik obowiązują zniżki dla osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności. Bilety będziesz mógł odebrać w kasie  

dla osób uprzywilejowanych.

Uprzedź animatora lub osobę z obsługi o problemach dziecka. Animatorzy  

Centrum Nauki Kopernik zostali przeszkoleni przez terapeutów Fundacji  

SYNAPSIS. Dzięki Twoim wskazówkom będą mogli zapewnić Twojemu dziecku  

jak najlepsze warunki do zwiedzania i poznawania tajemnic nauki.

Na zakładanej na nadgarstek opasce dziecka (którą otrzymasz wraz z biletem)  

możesz zapisać swój numer telefonu. Jeżeli w trakcie pobytu w Centrum Nauki  

Kopernik Twoje dziecko się zgubi, animator będzie mógł łatwo się z Tobą  

skontaktować.

Jeżeli Twoje dziecko może mieć problem z przejściem przez bramkę, zgłoś  

to obsłudze. Będziecie mogli skorzystać z bramki dla osób na wózkach.

Przed wizytą w Centrum Nauki Kopernik zapoznaj się z opisem dostępności  

poszczególnych galerii i dodatkowych atrakcji. Sprawdź, co tego dnia będzie  

się działo, możesz skorzystać z kalendarza imprez zamieszczonego na stronie  

www.kopernik.org.pl.
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W Centrum Nauki Kopernik panuje dość duży gwar i hałas.  

Może to powodować szybkie przestymulowanie Twojego dziecka. Dlatego:

 

zabierzcie ze sobą słuchawki wygłuszające.

w razie potrzeby możecie skorzystać z kilku miejsc w Centrum Nauki 

Kopernik, gdzie jest znacznie ciszej i spokojniej.

możesz wyjść z Centrum Nauki Kopernik i odpocząć w Parku Odkrywców,  

znajdującym się na zewnątrz. Park jest nieogrodzony i jego dostępność  

jest nieograniczona. Pamiętaj, że bilet do Centrum Nauki Kopernik jest  

ważny przez cały dzień, dlatego po krótkim odpoczynku będziecie mogli  

wrócić do dalszego zwiedzania.

Wskazówki przydatne dla rodziców
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