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CENTRUM NAUKI
KOPERNIK

Przewodnik dla osób
w spektrum autyzmu
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CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Centrum Nauki Kopernik to jedno z pierwszych centrów nauki w Polsce. Jego misją jest 
inspirowanie do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania.
To miejsce, w którym możesz samodzielnie eksperymentować — wypróbowywać różne 
eksponaty*, dotykać je, uruchamiać, sprawdzać, jak reagują, i obserwować.
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.

Główne wejście do Centrum Nauki Kopernik znajduje się przy ul. Wybrzeże 
Kościuszkowskie 20.

*eksponat — to przedmiot pokazywany na wystawach w muzeach, galeriach, centrach nauki. 
Eksponatem może być na przykład obraz, rzeźba, fotografia. W Centrum Nauki Kopernik 
większość eksponatów to stacje doświadczalne, możesz tu eksperymentować i poznawać prawa 
nauki.
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Maseczki
 
Na Wystawach i w Planetarium trzeba nosić maseczkę. 

UWAGA! Maseczek nie muszą zakładać:

• dzieci do ukończenia 5. roku życia,

• osoby, które nie mogą nosić maseczek z powodu:  
- całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności    
      intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, 
- trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, 
- zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia,  
      przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Bezpieczne odległości
 
Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.

Dodatkowa ochrona 
 
W budynku są dozowniki z płynem odkażającym.
Eksponaty pokryto specjalną powłoką.  
To zabezpieczenie przed bakteriami, wirusami i grzybami.

https://www.kopernik.org.pl/aktualnosci/nanotechnologiczna-dezynfekcja-w-koperniku
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WIZYTA W CENTRUM NAUKI 
KOPERNIK — KROK PO KROKU

Zakup biletu 
 
Zaplanuj wizytę wcześniej.
Najlepiej kupić bilet na stronie internetowej bilety.kopernik.org.pl. 
Pamiętaj, jeśli biletów na wybrany dzień i godzinę już nie można kupić przez internet  
— nie będzie ich można kupić też w kasie. 

Po wejściu do Centrum Nauki Kopernik  
po prawej stronie zobaczysz kasy. 
 
W kasie kupisz bilet na Wystawy.
Możesz kupić też bilety na inny dzień i godzinę. 
Zapytaj o dostępne terminy.
Pracownikom Kopernika możesz zadać  
pytania związane z Twoją wizytą.  
Udzielą Ci wszelkich potrzebnych informacji.

https://bilety.kopernik.org.pl
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Po przeciwnej stronie kas są monitory. 
 
Na nich wyświetlane są ważne informacje  
oraz oferta dostępnych aktualnie atrakcji. 

Z prawej strony, tuż przy kasach, znajdują 
się trzy bramki, przez które wchodzi się 
na teren Wystaw.  

Przez bramki przejdziesz, korzystając  
z zakupionego biletu. Znajduje się na nim 
kwadrat kodu QR, którym należy posłużyć 
się, wchodząc na teren Wystaw.  

Jeśli kupiłeś bilet online i chcesz mieć ten 
bilet również w wersji papierowej, możesz 
podejść do kasy nr 5 bez kolejki i poprosić 
o wydruk. 

Możesz też wydrukować go samodzielnie  
w automacie, który znajduje się naprzeciwko 
kas, albo zrobić to przed wizytą w domu. 
Najlepiej jednak przejść przez bramki, 
wyświetlając bilet na ekranie swojego 
smartfona. Takie rozwiązanie jest najbardziej 
ekologiczne!
Wyświetl bilet na komórce i zbliż ekran 
telefonu do czytnika. Lampka zmieni swój 
kolor z czerwonego na zielony, bramka sama 
się otworzy i będzie można przez nią przejść.

W razie problemów z wejściem można 
poprosić o pomoc pracowników Kopernika, 
którzy stoją przy bramkach.

WIZYTA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK — KROK PO KROKU
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Na najmłodszych czeka w Koperniku 
wystawa Bzzz!* 

* Wystawa Bzzz! — jest dostępna dla dzieci, 
które nie ukończyły 6. roku życia. Dziecku musi 
towarzyszyć jeden lub dwóch pełnoletnich 
opiekunów. Może mu również towarzyszyć 
rodzeństwo powyżej 6. roku życia, ale nie 
starsze niż 13 lat. 
Zwiedzanie Bzzz! trwa 45 min 
i rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie.
Liczba osób przebywających jednocześnie 
na wystawie jest ograniczona. W trakcie
eksperymentowania z eksponatem wodnym 
dzieci mogą się zachlapać. Zalecamy 
zabranie ubrań na zmianę.

WIZYTA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK — KROK PO KROKU

Bramka znajdująca się po prawej stronie 
jest szersza i umożliwia swobodny 
przejazd wózkiem.

Zanim wejdziesz na teren Wystaw, możesz 
zapoznać się z pierwszym eksponatem  
– RoboThespianem. Wystarczy nacisnąć 
kilka guzików i robot pomacha do Ciebie, 
przywita Cię ludzkim głosem albo spróbuje 
rozbawić cytatem z wybranego filmu. 
Przygotuj się na to, że bywa głośny.

Możesz przywitać się z robotem albo  
od razu rozpocząć zwiedzanie Centrum 
Nauki Kopernik.
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WIZYTA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK — KROK PO KROKU

Szatnia 

Zaraz po wejściu do Centrum Nauki Kopernik, po lewej stronie znajdziesz szatnię, w której 
należy zostawić kurtkę oraz plecak. Szatnia jest obsługiwana przez pracowników Kopernika, 
ale dostępne są także samoobsługowe szafki. Obie części szatni są bezpłatne.

Aby skorzystać z szafki, trzeba do 
oznaczonego otworu wrzucić monetę 2 zł*. 
Jest to kaucja zwrotna. 

* moneta 2 zł — jeśli nie masz przy 
sobie takiej monety, to żaden problem. 
Możesz skorzystać z urządzenia, które 
automatycznie rozmienia pieniądze. 
Znajdziesz je przy wejściu do szatni,  
po lewej stronie.
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Zwiedzanie

Po przejściu przez bramkę zobaczysz wielką, otwartą przestrzeń z rozmaitymi
stanowiskami i eksponatami różnych rozmiarów — niektóre są całkiem małe,  
a inne bardzo duże. Tutaj już możesz ze wszystkim eksperymentować!

Centralnym miejscem budynku jest przestrzeń, która znajduje się tuż za bramkami wejściowymi 
na Wystawy. Tutaj możesz obejrzeć jeden z największych eksponatów — Wahadło Foucaulta.

WIZYTA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK — KROK PO KROKU

W Centrum Nauki Kopernik nie ma trasy zwiedzania, sam decydujesz, co interesuję Cię 
najbardziej.
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Aby zwiedzić wystawę czasową, skorzystać 
z przestrzeni warsztatowej Majsternia, 
obejrzeć pokaz lub przedstawienie 
w Teatrze Wysokich Napięć albo 
Teatrze Robotycznym, nie potrzebujesz 
dodatkowych biletów. 

Do niektórych przestrzeni okresowo mogą 
być potrzebne dodatkowo wejściówki, które 
można pobrać w kasach.

Eksponaty

W Centrum Nauki Kopernik znajduje się około 400 eksponatów na wystawach stałych  
i wystawie czasowej.

Z informacjami na temat poszczególnych wystaw zapoznasz się na stronie internetowej 
Kopernika – www.kopernik.org.pl.

https://www.kopernik.org.pl/
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Człowiek układanka — odkryj, jak 
zbudowane jest wnętrze Twojego ciała.

W Centrum Nauki Kopernik możesz 
swobodnie poruszać się pomiędzy 
eksponatami. Kiedy tylko chcesz, możesz 
zakończyć testowanie jednego eksponatu  
i przejść do następnego.

Hełmy dyfrakcyjne — umożliwią Ci 
obserwację widma światła.

EKSPONATY

Uwaga! Jest jedna ważna zasada, której trzeba przestrzegać.
Jeśli chcesz skorzystać z jakiegoś eksponatu, musisz się najpierw upewnić, że nikt go w tym 
momencie nie używa. Jeżeli 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, powiedz tej osobie: „Proszę 
poczekać, jeszcze nie skończyłem(-łam)”.
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Kopuła wieńczy dzieło — sprawdź,  
czy kopuła utrzyma się bez zaprawy.

Animatorzy i opiekunowie gości 
w Centrum Nauki Kopernik odpowiedzą  
na każde Twoje pytanie.

W eksperymentowaniu mogą pomóc Ci  
nasi pracownicy w czerwonych koszulkach 
(bluzach) z logo Centrum Nauki Kopernik. 
Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej  
o poszczególnych wystawach lub konkretnych 
eksponatach albo masz jakiekolwiek inne 
pytanie, zwróć się do nich — chętnie udzielą  
Ci odpowiedzi.

Niektóre eksponaty mogą być popsute lub  
w naprawie. Jeżeli na eksponacie znajduje się 
tabliczka z napisem „Eksponat w naprawie”, 
oznacza to, że nie można z niego korzystać. 
Gdy zauważysz, że jakiś eksponat działa 
nieprawidłowo, zgłoś to animatorowi lub 
opiekunowi gości.

EKSPONATY

Przy eksponatach znajdują się tabliczki 
i karty z krótkimi informacjami na 
temat eksponatu lub prezentowanego 
doświadczenia. 

Warto przeczytać te informacje przed 
rozpoczęciem eksperymentowania.

Pamiętaj też, aby na koniec odłożyć 
instrukcję na miejsce.
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Eksponaty niepolecane dla osób z nadwrażliwością 
sensoryczną

Głośne eksponaty 

• Duży Wir  
(Wystawa Bzzz!, parter)

• Rozpoznawanie dźwięków 
(Wystawa Bzzz!, parter)

• Stół Chladniego 
(Strefa Eksperymentowania, 1. piętro)

• Powietrzna fontanna  
(Przestrzeń po prawej stronie  
od wejścia na Wystawy, parter)

• Harmonijna jazda  
(Wystawa „Rowery”, parter) 

• Latający dywan  
(Strefa Eksperymentowania, 1. piętro)

• Domowa elektrownia  
(Strefa Eksperymentowania, 1. piętro) 

• Tańczące drzewka  
(Strefa Eksperymentowania, 1. piętro)
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Eksponat wydzielający silny zapach

• Ul (Wystawa Bzzz!, parter)

Eksponaty stroboskopowe

• Stroboskopowy sznurek 
(Strefa Eksperymentowania, 1. piętro) 

• Kwiat kalafiora  
(Strefa Eksperymentowania, 1. piętro)

• Analogowy stroboskop  
(Strefa Eksperymentowania, 1. piętro) 

• Chwiejny walec 
(Strefa Eksperymentowania, 1. piętro)

• Doznania dotykowe 
(Wystawa Bzzz!, parter) 

• Światło i dźwięk 
(Strefa Eksperymentowania, 1. piętro)

• Leonardo 
(Strefa Eksperymentowania, 1. piętro)
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Zanim wybierzesz się na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik, zapoznaj się z poniższą 
mapką.

Przyszłość jest dziś
The Future Is Now
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Przestrzeń Centrum Nauki Kopernik

W Koperniku najczęściej jest bardzo dużo ludzi — osób dorosłych, dzieci i młodzieży.  
Dzieci czasem biegają od eksponatu do eksponatu, robiąc dużo hałasu, śmiejąc się, rozmawiając,  
żartując. Co jakiś czas z głośników puszczane są ważne komunikaty, poprzedzone głośnym  
sygnałem. Zachęcamy osoby z nadwrażliwością sensoryczną do zabrania ze sobą słuchawek  
wygłuszających.

Na terenie Wystaw znajdziesz miejsca, w których z reguły jest ciszej i spokojniej. Jeśli sytuacja  
okaże się dla Ciebie trudna (będzie zbyt głośno, zbyt tłumnie, zbyt chaotycznie itp.), możesz  
też poprosić animatora lub opiekuna gości o wskazanie spokojniejszych miejsc, by tam
odpocząć (kawiarnia i kąciki wypoczynkowe na 1. piętrze).

Przestrzenie niepolecane dla osób z nadwrażliwością sensoryczną

Miejsca ciemne i/lub szczególnie głośne 

• Teatr Wysokich Napięć – w sali jest dużo ciemniej niż na zewnątrz,  
a pokazy są bardzo głośne (1. piętro)

• Niebieski pawilon – wewnątrz jest ciemniej niż na zewnątrz 
(Strefa Eksperymentowania, 1. piętro – od strony ulicy)

• Pomarańczowy pawilon – wewnątrz jest ciemniej niż na zewnątrz 
(Strefa Eksperymentowania, 1. piętro – od strony Wisły)

Zanim wybierzesz się do Centrum Nauki Kopernik, zapoznaj się z mapką zamieszczoną powyżej.
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Laboratoria

W soboty i niedziele laboratoria otwarte są dla zwiedzających indywidualnych. W ramach  
biletu wstępu na Wystawy udostępniamy w nich samoobsługowe stacje doświadczalne. 
W dni powszednie w laboratoriach odbywają się zajęcia dla grup szkolnych, na które 
potrzebny jest dodatkowy bilet. 

Podczas zwiedzania warto pamiętać, że zakupiony bilet pozwala wejść na teren Wystaw  
tylko jeden raz.
Jeśli wyjdziesz za bramki, nie będziesz mieć możliwości powrotu na teren ekspozycji.

Zakończenie wizyty

Aby opuścić teren Wystaw trzeba przejść przez bramkę wyjściową, która znajduje się obok bramek 
wejściowych – od strony sklepiku z pamiątkami. Wystarczy zbliżyć bilet do czytnika i poczekać,  
aż lampka zmieni swój kolor z czerwonego na zielony. Wtedy drzwi automatycznie się otworzą.  

Jeśli zgubisz bilet, poproś o pomoc pracowników, którzy stoją zarówno przy wejściu,  
jak i przy wyjściu. Pomóc mogą Ci również kasjerzy.

Niedaleko wyjścia, na terenie Wystaw, 
znajduje się „SklePik”. To sklep  
z pamiątkami, w którym możesz kupić  
wiele ciekawych przedmiotów.

Dziękujemy za wizytę. 
Miło było Cię u nas gościć. 

Mamy nadzieję, że nas jeszcze odwiedzisz.
Zapraszamy ponownie.
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CO WARTO WIEDZIEĆ?

Ile czasu zajmie zwiedzanie?

Zazwyczaj nasi goście spędzają w budynku od 2 do 3 godzin. Jednak to Ty decydujesz, ile 
czasu spędzisz w Centrum Nauki Kopernik! Najlepiej będzie, jeśli zaplanujesz swoją wizytę 
wcześniej. 

 

Zapoznaj się z aktualną ofertą, dostępną w wybranym przez Ciebie dniu. Odszukaj na 
stronie internetowej interesujące Cię wystawy i eksponaty – to pomoże Ci zaplanować 
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 
do niektórych wybranych przez Ciebie eksponatów 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, których 
działanie chciałeś zbadać. Nie szkodzi! Zawsze możesz odwiedzić Centrum Nauki 
Kopernik jeszcze raz!
W Koperniku oprócz wystaw znajdują się też cztery laboratoria (fizyczne, chemiczne, 
biologiczne i robotyczne), Majsternia, Teatr Robotyczny oraz Teatr Wysokich Napięć. 
Zapraszamy także do Planetarium.

Jeśli chcesz sprawdzić, jakie atrakcje w Koperniku dostępne będą określonego dnia, 
możesz to zrobić, klikając w następujący link: kopernik.org.pl/dostepnosc-atrakcji.

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

https://www.kopernik.org.pl/dostepnosc-atrakcji
http://www.kopernik.org.pl
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Czy na teren Wystaw mogę wnieść jedzenie i picie?

Tak, możesz mieć ze sobą jedzenie i picie podczas zwiedzania. Ale jeść i pić można 
wyłącznie na terenie kawiarni, która znajduje się na 1. piętrze (od strony Wisły), a także  
w Bistro Wiem – na parterze, przed wejściem na Wystawy. 
Jedzenie i picie na terenie Wystaw jest zabronione.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, które ułatwiają orientację 
w budynku: SZATNIA, TOALETY, SCHODY, WINDA.

Toalety

Toalety znajdują się na każdym piętrze Centrum Nauki Kopernik. Ich lokalizację wskażą 
Ci podświetlane oznaczenia. Toalety oznaczone są także na tyflomapach umieszczonych 
naprzeciwko kas oraz na dwóch mapach znajdujących się na terenie Wystaw, przy 
schodach. 
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Godziny otwarcia

Godziny otwarcia Wystaw i Planetarium są różne. Zmieniają się także w ciągu roku. 
Sprawdź aktualne godziny otwarcia na naszej stronie internetowej.

AKTUALNE GODZINY OTWARCIA WYSTAW I PLANETARIUM

Kasy zamykane są na godzinę przed zamknięciem Kopernika.

Dojazd

Zachęcamy do skorzystania z komunikacji miejskiej (autobusy i metro).Aktualne informacje 
dotyczące dojazdu można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Informacje 
praktyczne”.

Parking

Miejsca parkingowe w pobliżu Centrum Nauki Kopernik znajdują się w miejskiej strefie 
płatnego parkowania. Parkomaty są rozstawione wzdłuż ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. 

Wskazówki przydatne dla rodziców i opiekunów

Zachęcamy do zakupu biletu online na stronie bilety.kopernik.org.pl. Przypominamy,  
że w Centrum Nauki Kopernik obowiązują zniżki dla osób posiadających orzeczenie  
o niepełnosprawności. 

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.

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 też skorzystać z kilku miejsc w Centrum  
Nauki Kopernik, gdzie jest znacznie ciszej i spokojniej.

W kasach możesz poprosić o papierową 
opaskę zakładaną na nadgarstek. Można 
na niej zapisać swój numer telefonu. 
Jeżeli w trakcie wizyty w Koperniku 
Twoje dziecko się zgubi, animator lub 
opiekun gości będzie mógł łatwo się  
z Tobą skontaktować.

https://www.kopernik.org.pl/wizyta/godziny-otwarcia
https://www.kopernik.org.pl/wizyta/informacje-praktyczne
https://www.kopernik.org.pl/wizyta/informacje-praktyczne
https://bilety.kopernik.org.pl
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