
1. Mapa jako rysunek Ziemi

Rysunek 1.1 
Podziałki mapy

Zadanie 1.1    P  II–1, 2
Podpisz na rysunku 1.1 podziałki przedstawiające następujące skale mapy:

a) 1:100 000,
b) 1:50 000,
c) 1:75 000,
d) 1:7 500 000,
e) 1:1 125 000.

Zadanie 1.2    P  II–2
Na mapie topografi cznej w skali 1:50 000 zmierzyłeś odległość między dwoma miejscowo-
ściami A i B. Wynik pomiaru wyniósł 10 cm. Oblicz czas przejazdu rowerem między tymi 
miejscowościami przy założeniu średniej prędkości:

a) 10 km/h,
b) 15 km/h,
c) 20 km/h.

Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedzi:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.3    P  II–2
Budynek ma wymiary:

a) długość – 35 m,
b) szerokość – 15 m,
c) wysokość – 52 m.

Skala 1: ................

Skala 1: ................

Skala 1: ................

Skala 1: ................

Skala 1: ................
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1 cm Z 500 m, 10 cm Z 5 km

Jeżeli 10 km Z 1 godz., to  5 km Z 30 min;
Jeżeli 15 km Z 1 godz., to  5 km Z 20 min;
Jeżeli 20 km Z 1 godz., to  5 km Z 15 min.
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W jakiej skali należy wykonać model budynku, aby miał wymiary pudełka zapałek 
(35×15×52 mm)?
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź: 

............................................................................................................................................................................................

Rysunek 1.2. 
Plan działki budowlanej z budynkiem mieszkalnym

Informacja 1.1 Budynek na działce A na rysunku 1.2 zajmuje powierzchnię 100 m2.

Zadanie 1.4    P  II–1, 2
Oblicz powierzchnię działki A na rysunku 1.2. Powierzchnię tej działki podaj w arach.
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź: 

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.5    P  II–1, 2
Zamierzasz ogrodzić działkę A na rysunku 1.2. Jednak wykonanie ogrodzenia jest kosztowne 
– cena 1 metra bieżącego ogrodzenia wynosi 100 złotych. Z tego powodu kosztami wykonania 
ogrodzenia dzielisz się z właścicielami działek B i C po połowie. Pozostałe odcinki ogrodzenia 
musisz sfi nansować w całości sam. Oblicz koszt wykonania ogrodzenia działki A.

Droga

0 5 10 m

Działka C

Działka B

Działka A
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jeżeli 35 mm Z 35 m, to 1 cm Z 10 m

model budynku należy wykonać w skali 1:1000.

15 m × 20 m = 300 m2 = 3 a

powierzchnia działki A wynosi 3 a.

musisz sfi nansować w całości sam. Oblicz koszt wykonania ogrodzenia działki A..musisz sfi nansować w całości sam. Oblicz koszt wykonania ogrodzenia działki A.



Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.6    P  II–2
Kwadratowa działka na planie w skali 1:500 ma powierzchnię 36 cm2. Cena 1 metra bieżącego 
ogrodzenia wynosi 100 zł. Oblicz całkowity koszt ogrodzenia tej działki.
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Rysunek 1.3. 
Plan działki budowlanej

Zadanie 1.7    P  II–1, 2
Na rysunku 1.3 zaznaczono prostokątną działkę budowlaną B, której 1 ar gruntu kosztuje 2500 
złotych. Oblicz cenę tej działki.
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Droga

0 10 m

B
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(20 m + 20 m) : 2 + 15 m + 15 m = 50 m; 
50 m × 100 zł/m = 5000 zł

koszt wykonania ogrodzenia działki A wynosi 5000 zł.

Ö36 cm2 = 6 cm; 1 cm Z 5 m, 6 cm Z 30 m;
30 m × 4 = 120; 120 m × 100 zł/m = 12 000 zł

całkowity koszt ogrodzenia działki wynosi 12 000 zł.

1 cm Z 10 m; wymiary działki na planie: 3 cm × 4 cm, wymiary działki w terenie:
30 m × 40 m = 12 a; 12 a × 2500 zł/a = 30 000 zł

cena działki B wynosi 30 000 zł.



Zadanie 1.8    P  II–2
Masz projekt domu o wymiarach:

a) szerokość 8 m,
b) długość 12 m.

Przepisy wymagają, aby odległość ściany budynku od granicy działki nie była mniejsza niż 4 m. 
Jaka jest najmniejsza powierzchnia działki, na której możesz ten dom postawić? Powierzchnię 
działki podaj w arach.
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.9    R  II–1
Islandia to wyspa o rozciągłości 530 × 380 km. W jakiej skali należy przedstawić Islandię, aby 
zmieściła się ona na arkuszu papieru A4 (297 × 210 mm), pomniejszonego o margines po 10 mm 
wzdłuż każdej krawędzi arkusza?
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.10    P  II–2
Przy dobrej widzialności ze szczytu Kasprowego Wierchu (1985 m n.p.m.) w Tatrach widoczna jest 
Babia Góra (1725 m n.p.m.), najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich. Odległość w terenie między 
szczytami Kasprowego Wierchu i Babiej Góry wynosi 50 km. Odległość między tymi szczytami 
pomierzona na mapie wynosiła 25 cm. Oblicz skalę mapy, na której wykonano pomiar.
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedzi:

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.11    P  II–2
Oblicz w jakiej skali Świnica (2300 m n.p.m.) – jeden ze szczytów w Tatrach Wysokich – ma 
wysokość 46 mm.
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

141414

(8 m + 2 × 4 m) × (12 m + 2 × 4 m) = 16 m × 20 m = 320 m2 = 3,2 a

najmniejsza możliwa powierzchnia działki wynosi 3,2 a.

wymiary mapy Islandii – 277 mm × 190 mm;
27,7 cm Z 530 km, 1 cm Z ok. 19,1 km; 19 cm Z 380 km, 1 cm Z 20 km

Islandię należy przedstawić na mapie w skali 1 cm Z 20 km, czyli 1:2 000 000.

25 cm Z 50 km, 1 cm Z 2 km

skala mapy wynosi 1 cm Z 2 km, czyli 1:200 000.

4,6 cm Z 2300 m, 1 cm Z 500 m

Świnica ma wysokość 46 mm w skali 1 cm Z 500 m, czyli 1:50 000.



Rysunek 1.4. Plan starego miasta

Zadanie 1.12    P  II–1, 2
Znajdujesz się na wieży ratuszowej oznaczonej na planie starego miasta (rysunek 1.4) literą R.
Napisz, w którym kierunku widzisz: 

1) basztę 1. ...........................................................................................................................................................

2) basztę 2. ...........................................................................................................................................................

3) basztę 3. ...........................................................................................................................................................

4) kościół 4. .........................................................................................................................................................

5) kościół 5. .........................................................................................................................................................

Zadanie 1.13    P  II–1, 2
Oblicz powierzchnię rynku oznaczonego na planie starego miasta (rysunek 1.4) przerywaną 
linią. Wynik podaj w hektarach.
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedzi:

............................................................................................................................................................................................
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– w kierunku północno-zachodnim,
– w kierunku południowo-zachodnim,
– w kierunku południowo-wschodnim,
– w kierunku zachodnim,
– w kierunku północno-wschodnim.

200 m × 200 m = 40 000m2

powierzchnia rynku wynosi 4 ha.



Rysunek 1.5. Mapa fragmentu lasu

Zadanie 1.14    P  II–1, 2
Wybrałeś się na wycieczkę z leśniczówki Biały Bór do pomnika partyzantów. W pewnej chwili 
zdałeś sobie sprawę, że straciłeś orientację w lesie. Na szczęście napotkałeś słupek oddziałów 
leśnych oznaczony numerami 180-181-202-203. Oznacz miejsce jego położenia na mapie.
Za pomocą kompasu określiłeś kierunki w terenie, a z mapy fragmentu lasu (rysunek 1.5) 
odczytałeś, że:

a) leśniczówka znajduje się od Ciebie w kierunku ...............................................................................

b) krzyż na rozdrożu znajduje się od Ciebie w kierunku ...................................................................

c) kapliczka św. Huberta znajduje się od Ciebie w kierunku ...........................................................

d) do pomnika partyzantów należy zatem iść w kierunku .................................................................

Zadanie 1.15    P  II–1, 2
Z doświadczenia wiesz, że w lesie najlepiej poruszać się wyłącznie po wyraźnych drogach lub 
liniach oddziałów leśnych. Opisz, korzystając z mapy fragmentu lasu (rysunek 1.5) najłatwiej-
szą pod względem orientacji trasę powrotną od pomnika partyzantów do leśniczówki Biały 
Bór, aby ominąć Bagno Topielec oraz strumień, który z niego wypływa. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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południowo-zachodnim;
zachodnim;

północno-zachodnim;
południowo-wschodnim.

Od pomnika należy udać się najpierw linią oddziałów leśnych na północny zachód
do kapliczki św. Huberta, a następnie drogą utwardzoną do leśniczówki Biały Bór.



Zadanie 1.16    P  II–1
Napisz, jakie kierunki wskazują strzałki na siatce południków i równoleżników (rys. 1.6).

A. .............................................................................

B. .............................................................................

C. .............................................................................

D. .............................................................................

E. .............................................................................

Rysunek 1.6. 
Fragment siatki południków i równoleżników

Zadanie 1.17    P  II–1
Napisz, jakie kierunki wskazywałyby strzałki A, B, C, D, E na siatce południków i równoleż-
ników, gdyby rysunek 1.6 przedstawiał półkulę południową?

A. .............................................................................

B. .............................................................................

C. .............................................................................

D. .............................................................................

E. .............................................................................

Wyszczególnienie Jednostki miary Powierzchnia

Polska km2 312 685

Rezerwaty przyrody ha 160 602

Parki krajobrazowe ha 2 572 959

Parki narodowe ha 314 551

Tabela 1.1. 
Powierzchnia terenów ochrony przyrody w Polsce w 2003 r.
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– południowy,
– południowy,
– północny,
– zachodni,
– wschodni.

– północny,
– północny,
– południowy,
– wschodni,
– zachodni.



Zadanie 1.18    P  II–1, 2
Oblicz, korzystając z danych w tabeli 1.1, jaki procent ogólnej powierzchni Polski zajmowały 
w 2003 roku parki narodowe. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.19    P  II–1, 2
Oblicz, korzystając z danych w tabeli 1.1, jaki procent ogólnej powierzchni Polski zajmowały 
w 2003 roku łącznie parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody. Wynik podaj 
z dokładnością do 0,1.
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Rysunek 1.7. 
Fragment siatki południków i równoleżników

Zadanie 1.20    P  II–1
Uzupełnij rysunek 1.7, wpisując brakujące wartości długości i szerokości geografi cznej.

10°20° 20°
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20°

A

B

C

D

E

Obszar X

181818

312 685 km2 = 31 268 500 ha; 314 551 ha : 31 268 500 ha × 100% » 1,0%

powierzchnia parków narodowych wynosiła w 2003 r. 1,0% ogólnej powierzchni Polski.

(2 572 959 ha + 314 551 ha + 160 602 ha) : 31 268 500 ha × 100% » 9,7%

łączna powierzchnia parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów 
przyrody w 2003 r. wynosiła 9,7% ogólnej powierzchni Polski.

10° 0°

0°

20°



Zadanie 1.21    P  II–1
Określ współrzędne geografi czne punktów A, B, C, D i E znajdujących się na rysunku 1.7 z do-
kładnością do 1°.

A. .............................................................................

B. .............................................................................

C. .............................................................................

D. .............................................................................

E. .............................................................................

Zadanie 1.22    P  II–1
Określ położenie geografi czne obszaru X na rysunku 1.7 za pomocą współrzędnych geogra-
fi cznych z dokładnością do 1°.

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.23    P  II–1, 2
Oblicz rozciągłość południkową i równoleżnikową obszaru X na rysunku 1.7 z dokładnością do 1°.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.24    P  II–1, 2
Oblicz różnicę czasu miejscowego słonecznego w godzinach i minutach między skrajnymi 
punktami obszaru X na rysunku 1.7.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.25    P  II–1, 2
Podaj różnicę wysokości górowania Słońca nad horyzontem w dniu równonocy między skraj-
nymi punktami obszaru X na rysunku 1.7 z dokładnością do 1°.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.26    P  II–1, 2
Oblicz wysokość górowania Słońca w dniach równonocy i obu przesileń w punkcie E na rysun-
ku 1.7 z dokładnością do minut.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

191919

0°; 20°W,
15°S; 10°E,
5°N; 15°E,
15°N; 15°W,
5°S; 5°W.

Obszar X leży między 15°N a 15°S oraz 15°E a 20°W.

a) rozciągłość południkowa: 15° + 15° = 30°;............................................................................................................................................................................................a) rozciągłość południkowa: 15° + 15° = 30°;............................................................................................................................................................................................

b) rozciągłość równoleżnikowa: 15° + 20° = 35°.

35° × 4m : 1° = 140m = 2h20m

Różnica czasu między skrajnymi punktami obszaru X wynosi 2h20m.

hS(D) = 90° - 15°, hS(D) = 75°; hS(B) = 90° - 15°, hS(B) = 75°; 75° - 75° = 0°
Słońce góruje w punktach B i D w dniach równonocy na tych samych wysoko-
ściach, lecz po przeciwnych stronach nieba.

a) hS(E 21 III) = 90° – 5°; hS(E 21 III) = 85°;
b) hS(E 22 XII) = 90° – 5° + 23°27’; hS(E 22 XII) = 108°27’; 180° – 108°27’ = 71°33’ 
(Słońce góruje po przeciwnej, czyli po południowej stronie nieba);
c) hS(E 22 VI) = 90° – 5° – 23°27’; hS(E 22 VI) = 61°33’.



Rysunek 1.8. 
Fragment siatki południków i równoleżników

Zadanie 1.27    P  II–1
Na fragmencie siatki południków i równoleżników (rysunek 1.8) zaznaczono punkty P i R. 
Uzupełnij zdania, wpisując nazwy półkul i współrzędne geografi czne.

1) Punkt P znajduje się na półkuli ....................................................... i .................................................

oraz ma współrzędne geografi czne ...............................................................................................

2) Punkt R znajduje się na półkuli .................................................... i .................................................

oraz ma współrzędne geografi czne .................................................................................................

Zadanie 1.28    P  II–1

Uzupełnij zdanie, wpisując nazwy kierunków. Aby dotrzeć najkrótszą drogą po powierzchni 

Ziemi z punktu P do punktu R na rysunku 1.8 należy poruszać się najpierw w kierunku ...............

............................., a następnie w kierunku .............................................................................................................

Zadanie 1.29    P  II–1, 2
Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie godziny czasu miejscowego słonecznego.

1) Jeżeli w punkcie P na rysunku 1.8 jest 12h00m, w punkcie R jest .............................................

2) Jeżeli w punkcie P na rysunku 1.8 jest 6h00m, w punkcie R jest ................................................

Zadanie 1.30    P  II–1, 2
Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie godziny i wysokości Słońca nad horyzontem.

Jeżeli w punkcie Q na rysunku 1.8 Słońce góruje na wysokości 30°, to w punkcie R góruje w 

tej samej chwili na wysokości ................................. Wysokość Słońca nad horyzontem na biegunie 

południowym w tym czasie wynosi ....................................................................................................................
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   Punkt P znajduje się na półkuli    Punkt P znajduje się na półkuli południowej....................................................... południowej.......................................................            .......................................................            .......................................................   zachodniej
   oraz ma współrzędne geografi czne    oraz ma współrzędne geografi czne 60°S, 30°W.

      Punkt R znajduje się na półkuli       Punkt R znajduje się na półkuli ....................................................       .................................................... południowej.................................................... południowej....................................................            ....................................................            .................................................... wschodniej
        oraz ma współrzędne geografi czne         oraz ma współrzędne geografi czne 30°S, 150°E.

połu-
dniowym             .............................            ............................., a następnie w kierunku             , a następnie w kierunku północnym.

  , w punkcie R jest   , w punkcie R jest 24h00m (0h00m).
  , w punkcie R jest   , w punkcie R jest 18h00m.

   
60°.

0°.



Rysunek 1.9. 
Fragment siatki południków i równoleżników

Zadanie 1.31    P  II–1
Na fragmencie siatki południków i równoleżników (rysunek 1.9) zaznaczono punkty oznaczone 
literami od A do F. 
Określ współrzędne geografi czne (długości i szerokości geografi czne) tych punktów.

A .............................................................................

B .............................................................................

C .............................................................................

D .............................................................................

E .............................................................................

F .............................................................................

Zadanie 1.32    P  II–1
Który z punktów oznaczonych na rys. 1.9 literami od A do F położony jest najbardziej na północ?
Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.33    P  II–1
W punkcie E na rysunku 1.9 zaobserwowano, że Słońce góruje na wysokości 45°. Napisz dwie 
możliwe daty w ciągu roku, kiedy można było dokonać takiej obserwacji. 

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.34    R  II–1
W dniu równonocy Słońce góruje w punkcie E zaznaczonym na rysunku 1.9. Napisz, w któ-
rych punktach oznaczonych od A do F: 

45°
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90°90°

135°135°

180°

45°45°

Biegun południowy

F

ED

C
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B

212121

– 90°S.
– 22°30’S, 22°30’E.
– 0°, 180°.
– 22°30’S, 112°30’W.
– 45°S, 112°30’E.
– 67°30’S, 45°W.

najbardziej na północ położony jest punkt C.

21 III, 23 IX



a) obserwuje się wschód Słońca .........................................................

b) trwa noc ...................................................................................................

c) trwa dzień ...............................................................................................

d) Słońce znajduje się na linii horyzontu .........................................

e) jest 16h30m czasu miejscowego słonecznego .............................

f) jest 21h00m czasu miejscowego słonecznego .............................

g) jest 1h30m czasu miejscowego słonecznego ...............................

h) czas słoneczny nie jest określony ..................................................

Rysunek 1.10. 
Fragment siatki południków i równoleżników 

Zadanie 1.35    P  II–1
Na fragmencie siatki południków i równoleżników (rysunek 1.10) zaznaczono punkty S i T. 
Uzupełnij zdania, wpisując nazwy półkul i współrzędne geografi czne.

1) Punkt S znajduje się na półkuli ............................................ i ............................................ oraz ma 

współrzędne geografi czne .........................................................................................................................

2) Punkt T znajduje się na półkuli ............................................ i ............................................ oraz ma 

współrzędne geografi czne .........................................................................................................................

Zadanie 1.36    P  II–1
Uzupełnij zdanie, wpisując nazwy kierunków. 
Aby dotrzeć najkrótszą drogą po powierzchni Ziemi z punktu S do punktu T na rysunku 1.10 

należy poruszać się najpierw w kierunku ............................................, a następnie w kierunku .............

............................................................................................................................................................................................
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obserwuje się wschód Słońca   obserwuje się wschód Słońca – B,
– D, F,
  trwa dzień   trwa dzień – C,E,

– A, B,
    czasu miejscowego słonecznego     czasu miejscowego słonecznego – C,
    czasu miejscowego słonecznego     czasu miejscowego słonecznego – D,
– F,

– A.

   Punkt S znajduje się na półkuli    Punkt S znajduje się na półkuli południowej           zachodniej 
            współrzędne geografi czne             współrzędne geografi czne .........................................................................................................................            .........................................................................................................................60°S, 120°W.

   Punkt T znajduje się na półkuli    Punkt T znajduje się na półkuli południowej               ............................................              ............................................ i                i ............................................              ............................................wschodniej 
            współrzędne geografi czne             współrzędne geografi czne .........................................................................................................................            .........................................................................................................................30°S, 60°E.

południowym         , a następnie w kierunku         , a następnie w kierunku .............        .............pół-
nocnym. 



Zadanie 1.37    P  II–1, 2
Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie godziny czasu miejscowego słonecznego.

1) Jeżeli w punkcie S na rysunku 1.10 jest 24h00m, w punkcie T jest ...........................................

2) Jeżeli w punkcie S na rysunku 1.10 jest 18h00m, w punkcie T jest ...........................................

Zadanie 1.38    P  II–1, 2
Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie godziny i wysokości Słońca nad horyzontem.

Jeżeli w punkcie U na rysunku 1.10 Słońce góruje na wysokości 53°27’, to w punkcie T góruje 

w tej samej chwili na wysokości ................................................................... Wysokość Słońca nad hory-

zontem na biegunie południowym wynosi w tym czasie ............................................................................

Zadanie 1.39    R  II–1
Oblicz współrzędne geografi czne antypody Warszawy. Współrzędne geografi czne Warszawy 
podano w tabeli na stronie 283.
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Informacja 1.2 Za północny skraj Oceanu Spokojnego należy przyjąć Cieśninę Beringa 
(66°N, 169°W), południowy kraniec tego akwenu znajduje się na lodowcu 
szelfowym Rossa (85°S, 160°W). Na wschodzie Ocean Spokojny łączy się z 
Oceanem Atlantyckim przez Cieśninę Drake’a (60°S, 67°W). Zachodni skraj 
Oceanu Spokojnego znajduje się w Zatoce Tajlandzkiej (10°N, 99°E).

Zadanie 1.40    P  II–1, 2
Oblicz rozciągłość południkową i równoleżnikową Oceanu Spokojnego w stopniach.
Miejsce na obliczenia:

...........................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedzi:

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.41    P  II–1, 2
Oblicz różnicę czasu miejscowego słonecznego w godzinach i minutach między skrajnymi 
punktami na wschodzie i zachodzie Oceanu Spokojnego. 
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

232323

  , w punkcie T jest   , w punkcie T jest 12h00m.
  , w punkcie T jest   , w punkcie T jest 6h00m.

53°27’ + 30° = 83°27’.
       zontem na biegunie południowym wynosi w tym czasie        zontem na biegunie południowym wynosi w tym czasie 53°27’ – 30° = 23°27’.

180°00’ – 21°00’(E) = 159°00’

współrzędne geograficzne antypody Warszawy wynoszą 52°15’S, 159°00’W.

66° + 85° = 151°; 180° – 67° + 180° – 99° = 194°

rozciągłość południkowa Oceanu Spokojnego wynosi 151°, a równoleżnikowa – 194°.

194° × 4m : 1° = 776m; 776m = 12h56m

różnica czasu słonecznego między skrajnymi punktami O. Spokojnego wynosi 12h56m.



Zadanie 1.42    R  II–1
Oblicz, o ile stopni wyżej góruje Słońce obserwowane w dniu równonocy na Cieśninie Beringa 
niż na południowym skraju Oceanu Spokojnego.
Miejsce na obliczenia:

...........................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.43    R  II–1
Na którym skraju Oceanu Spokojnego – północnym czy południowym Słońce góruje w dniu 
przesilenia zimowego wyżej?
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.44    P  I–1
Podaj godzinę i minutę czasu miejscowego słonecznego górowania Słońca:

a) na zachodnim skraju Zatoki Tajlandzkiej ............................................................................................

b) w Cieśninie Drake’a ....................................................................................................................................

c) w Cieśninie Beringa ....................................................................................................................................

Zadanie 1.45    R  II–1
Jaką odległość w kilometrach i milach morskich pokona statek płynący:

a) przez Ocean Spokojny po równiku od wybrzeży Ameryki Południowej (80°W) na 
wschodzie do archipelagu Moluków (129°E) należącego do Azji na zachodzie;

b) przez Ocean Spokojny po południku 170°W od Bariery Rossa (78°S) w Antarktyce na 
południu po Cieśninę Beringa (66°N) na północy;

c) przez Ocean Atlantycki po południku 20°W od wybrzeży Antarktydy (73°S) na połu-
dniu po wybrzeża Islandii (64°N) na północy.

Wyniki podaj z dokładnością do 10 mil morskich/kilometrów.

Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

242424

hS(N) = 90° – 66°, hS(N) = 24°; hS(S) = 90° – 85°, hS(S) = 5°; 24° – 5° = 19° 

w dniu równonocy Słońce góruje o 19° wyżej w Cieśninie Beringa. 

hS(N 22 XII) = 90° – 66° – 23°27’, hS(N 22 XII) = 0°33’
hS(S 22 XII) = 90° – 85° + 23°27’, hS(S 22 XII) = 28°27’

w tym dniu Słońce góruje wyżej na południowym skraju Oceanu Spokojnego.

– 12h00m;
– 12h00m;
– 12h00m.

a) 180° – 80° + 180° - 129° = 151°; 151° × 60 mil m. : 1° = 9060 mil m., 151° × 
111,1 km : 1° » 16 780 km albo 9060 mil m. × 1,852 km : 1 milę m. » 16 780 km; 
b) 66° + 78° = 144°; 144° × 60 mil m. : 1° = 8640 mil m., 144° × 111,1 km : 
1° » 16 000 km albo 8640 mil m. × 1,852 km : 1 milę m. » 16 000 km; 
c) 73° + 64° = 137°, 137° × 60 mil m. : 1° = 8220 mil m., 137° × 111,1 km : 
1° » 15 220 km albo 8220 mil m. × 1,852 km : 1 milę m. » 15 220 km.



Miejsce na odpowiedzi:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Rysunek 1.11. 
Pomiar wysokości szczytu górskiego B 
przy wykorzystaniu podobieństwa trójkątów. 
Wymiary podano w metrach

Zadanie 1.46    R  II–1, 2
Stoisz na wysokości 752,5 m n.p.m. Twój wzrok znajduje się na wysokości 1,5 m nad po-
wierzchnią terenu. Dysponujesz tyczką T długości 2 m. Ustaw ją w odległości 5 m od siebie, 
następnie patrząc z punktu A, oblicz wysokość szczytu górskiego B w metrach n.p.m. Długość 
odcinka AC wynosi 5000 m. 
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Rysunek 1.12. 
Fragment mapy poziomicowej z siecią dróg

Zadanie 1.47    P  II–1
Które ze strzałek oznaczonych na fragmencie mapy poziomicowej (rysunek 1.12) cyframi od 1 
do 6 wskazują drogi prowadzące w dół?
Miejsce na odpowiedź: 

............................................................................................................................................................................................
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a) 9060 mil m., czyli ok. 16 780 km;
b) 8640 mil m., czyli ok. 16 000 km;
c) 8220 mil m., czyli ok. 15 220 km.

mój wzrok znajduje się na wysokości 752,5 + 1,5 m = 754 m n.p.m., wierzchołek 
tyczki znajduje się o 0,5 m wyżej od mojego wzroku (2,0 m - 1,5 m = 0,5 m); je-
żeli 5 m Z 5000 m, to 0,5 m Z 500 m; 754 m n.p.m. + 500 m = 1254 m n.p.m.

wysokość szczytu górskiego wynosi 1254 m n.p.m.

drogi prowadzące w dół oznaczone są cyframi 1 i 3.



Rysunek 1.13. 
Fragment mapy poziomicowej ze szlakiem turystycznym łączącym punkty A i B

Zadanie 1.48    P  II–1
Podpisz na rysunku 1.13 poziomice, które nie są podpisane.

Zadanie 1.49    P  II–1
Podkreśl prawidłowe uzupełnienie zdania.
Szlak turystyczny łączący punkty A i B na rysunku 1.13 prowadzi:

a) całą drogę pod górę,
b) całą drogę w dół,
c) początkowo w dół, następnie pod górę,
d) początkowo pod górę, następnie w dół,
e) całą drogę po terenie płaskim.

Rysunek 1.14. 
Fragment mapy poziomicowej 
ze szlakiem turystycznym 
łączącym punkty A i D 
przez punkty pośrednie B i C

Zadanie 1.50    P  II–1
Podkreśl prawidłowe uzupełnienie zdania.
Szlak turystyczny zaznaczony na rysunku 1.14 prowadzi pod górę na odcinku:

a) od A do B,

b) od B do C,

c) od A do C,

d) od A do D,

e) od B do D.
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Zadanie 1.51    P  II–1
Podpisz na rysunku 1.14 poziomice, które nie są podpisane.

Rysunek 1.15. Fragment mapy poziomicowej 
z dwoma wyciągami narciarskimi: X i Y

Zadanie 1.52    R  II–1
Uzupełnij zdania odnoszące się do rysunku 1.15.

1) Poziomice na mapie wykreślono co .......................... metrów.

2) Dolna stacja wyciągu X znajduje się na wysokości .......................... m n.p.m.

3) Górna stacja wyciągu X znajduje się na wysokości .......................... m n.p.m.

4) Dolna stacja wyciągu Y znajduje się na wysokości .......................... m n.p.m.

5) Górna stacja wyciągu Y znajduje się na wysokości .......................... m n.p.m.

6) Wyciąg ......................... pokonuje o .......................... metrów większą różnicę wysokości niż 

wyciąg ..........................

7) Średnie nachylenie wyciągu X wynosi ........................ % , a wyciągu Y .......................... %.

8) Wyciąg ........................ jest o ........................ % bardziej nachylony od wyciągu .........................

Zadanie 1.53    P  II–1, 2
Podaj wysokość mostu drogowego M przerzuconego nad Rwącym Potokiem (rysunek 1.16). 
Droga na całej długości przedstawionej na mapie biegnie poziomo.
Miejsce na odpowiedź: 

............................................................................................................................................................................................
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wysokość mostu drogowego M wynosi 40 m.



Rysunek 1.16. 
Fragment mapy poziomicowej 
z mostem drogowym M

Zadanie 1.54    P  II–1
Wskutek wezbrania Rwącego Potoku most M zaznaczony na rysunku 1.16 uległ zniszczeniu. 
Narysuj na mapie poziomicowej (rysunek 1.16) drogę biegnącą poziomo, która pozwoliłaby 
ominąć zniszczony most.

Rysunek 1.17. 
Fragment mapy poziomicowej 
doliny rzecznej przewidzianej 
do zalania po wybudowaniu zapory 
oznaczoną literą T. 
Literami od A do F oznaczono 
miejscowości położone w tej dolinie

Zadanie 1.55    P  II–1
Pociągnij na rysunku 1.17 grubszą linią maksymalny zasięg planowanego zbiornika wod-
nego.
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Zadanie 1.56    P  II–1, 2
Uzupełnij zdania dotyczące rysunku 1.17.

1) Maksymalna wysokość planowanej zapory T wynosi powyżej ........................................... m.

2) Maksymalna głębokość planowanego zbiornika wodnego wynosi powyżej .................... m.

3) Przed powstaniem zbiornika wodnego muszą zostać wysiedlone miejscowości oznaczone 

literami ..........................

Rysunek 1.18. Fragment mapy poziomicowej 
z linią kolejową

Zadanie 1.57    P  II–1
Zmierz długość prosto przebiegającego i poziomego tunelu, który należy przebić pod pasmem 
wzgórz, aby połączyć linią kolejową stacje A i B zaznaczone na rysunku 1.18.
Miejsce na odpowiedź: 

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.58    P  II–1, 2
Na jakiej największej głębokości pod powierzchnią terenu będzie przebiegał tunel między sta-
cjami A i B na rysunku 1.18, jeżeli stacje te leżą na jednakowej wysokości – 530 m n.p.m.
Miejsce na odpowiedź: 

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.59    P  II–1
Który z profi lów: a), b), c), d), e) czy f) wykonano wzdłuż linii WE na rysunku poziomi-
cowym (rysunek 1.19)? 
Miejsce na odpowiedź: 

............................................................................................................................................................................................
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długość tunelu wynosi 2500 m.

największa głębokość tunelu wynosi około 50 m.

wzdłuż linii WE na rysunku poziomicowym wykonano profil oznaczony literą c).



Rysunek 1.19. 
Fragment mapy poziomicowej z profi lami terenu
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Rysunek 1.20 
Mapa jeziora

Zadanie 1.60    P  II–1, 2
Poszczególne odcinki brzegu jeziora na rysunku 1.20 oznaczono literami A, B, C, D. Napisz, 
jaką literą oznaczono odcinki wybrzeża najlepiej nadające się na:

• kąpielisko .....................................................

• przystań jachtów .......................................

Zadanie 1.61    P  II–1
Narysuj profi l jeziora wzdłuż linii przekroju WE na rysunku 1.20.

Zadanie 1.62    R  II–1
Na mapie w skali 1:50 000 wykreślono poziomice w odstępach co 1 mm. Poziomice te ozna-
czają wysokości 300, 310, 320, 330, 340, 350 m n.p.m. Oblicz nachylenie stoku między pozio-
micami 300 a 350 m n.p.m. w procentach.
Miejsce na obliczenia: 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................
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Zadanie 1.63    R  II–1
Miejscowość A znajduje się na wysokości 450 m n.p.m. Schronisko turystyczne B znajdu-
je się na wysokości 850 m n.p.m. Zaistniała potrzeba wybudowania drogi samochodowej 
z miejscowości A do schroniska turystycznego B. Droga ta nie może mieć średniego nachyle-
nia większego niż 8%. 
Oblicz najkrótszą możliwą długość drogi (jej rzutu poziomego) z miejscowości A do schroniska 
turystycznego B.
Miejsce na obliczenia: 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Informacja 1.3 Oto relacja z pewnej wycieczki górskiej dwóch chłopców. Wyruszyli oni 
o godzinie 8.00 ze schroniska Bacówka w dolinie Białej na wysokości 
850 m n.p.m. Weszli w ciągu półtorej godziny na szczyt Szerokiej Kopy, 
pokonując różnicę wysokości 450 m. Na Szerokiej Kopie odpoczywali 
30 minut. Następnie zeszli w ciągu pół godziny do przełęczy Przysłop, po-
konując różnicę wysokości 150 m. Z Przysłopu udali się na szczyt Kamie-
nistego Wierchu, pokonując w ciągu 45 minut wysokość 200 m. Na szczycie 
tym 15 minut podziwiali rozległą panoramę, by następnie zejść w ciągu 
1.15 godz. do wodospadu Szum, położonego w dolinie Białej na wysokości 
900 m n.p.m. Z wodospadu Szum, idąc w dół doliny Białej, w ciągu 30 mi-
nut dotarli do schroniska Bacówka.

Zadanie 1.64    P  II–1, 2
Oblicz wysokości bezwzględne szczytów Szerokiej Kopy i Kamienistego Wierchu oraz prze-
łęczy Przysłop wymienionych w informacji 1.3.
Miejsce na odpowiedzi:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1.65    P  II–1, 2
Oblicz czas trwania wycieczki chłopców opisanej w informacji 1.3. O której godzinie chłopcy 
powrócili do schroniska Bacówka?
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Miejsce na odpowiedzi:

............................................................................................................................................................................................

323232

różnica wysokości między A i B: 850 m - 450 m = 400 m
średnie nachylenie drogi: 400 m : d × 100% = 8%; 
długość rzutu poziomego drogi: d = 400 m × 100% : 8%, d = 5000 m

najkrótsza możliwa długość rzutu poziomego drogi wynosi 5000 m.

a) wysokość Szerokiej Kopy: 850 m + 450 m = 1300 m;
b) wysokość przełęczy Przystop: 1300 m - 150 m = 1150 m;
c) wysokość Kamienistego Wierchu: 1150 m + 200 m = 1350 m.

1.30 + 0.30 + 0.30 + 0.45 + 0.15 + 1.15 + 0.30 = 5.15
8.00 + 5.15 = 13.15

czas trwania wycieczki to 5 godz. 15 min; chłopcy powrócili do schroniska o 13.15.



Rysunek 1.21. 
Fragment mapy turystycznej

Zadanie 1.66    P  II–1, 2
Oblicz, korzystając z mapy (rysunek 1.21), czasy przejść pieszych szlakami: zielonym (Z), 
czerwonym (C) i niebieskim (N) prowadzącymi z parkingu P przy szosie do schroniska na Su-
chej Polanie. Uwaga: pomiary na mapie (rysunek 1.21) wykonaj cyrklem, kroczkiem lub nitką 
z dokładnością do 0,5 cm.
Czasy przejść tymi szlakami należy obliczyć według następujących reguł:

a) pokonanie jednego kilometra po terenie płaskim zajmuje turyście 20 minut,
b) wejście na każde 50 metrów różnicy wysokości zajmuje dodatkowo 10 minut,
c) zejście nie zajmuje więcej czasu niż poruszanie się po terenie płaskim.
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Uzupełnij odpowiedzi.
Przejście piesze z parkingu P przy szosie do schroniska na Suchej Polanie zajmuje:

a) szlakiem zielonym (Z) ....................................................................................................................................................

b) szlakiem czerwonym (C) ...............................................................................................................................................

c) szlakiem niebieskim (N) ................................................................................................................................................

Rysunek 1.22. 
Fragment mapy poziomicowej z zaznaczonymi działkami budowlanymi
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    szlakiem zielonym (Z)     szlakiem zielonym (Z) 18 km × 20 min : 1 km + 100 m : 50 m × 10 min = 380 min.
    szlakiem czerwonym (C)     szlakiem czerwonym (C) 14 km × 20 min : 1 km + 350 m : 50 m × 10 min = 350 min.
   szlakiem niebieskim (N)    szlakiem niebieskim (N) 17 km × 20 min : 1 km + 150 m : 50 m × 10 min = 370 min.



Zadanie 1.67    R  II–1, III–2
Otrzymałeś ofertę zakupu dziewięciu działek budowlanych. Oznaczono je na mapie (rysunek 
1.22) cyframi od 1 do 9. Oceń, jakie są wady i zalety położenia każdej z nich.

1. WADY ....................................................................................................................................................................

ZALETY ................................................................................................................................................................

2. WADY ....................................................................................................................................................................

ZALETY ................................................................................................................................................................

3. WADY ....................................................................................................................................................................

ZALETY ................................................................................................................................................................

4. WADY ....................................................................................................................................................................

ZALETY ................................................................................................................................................................

5. WADY ....................................................................................................................................................................

ZALETY ................................................................................................................................................................

6. WADY ....................................................................................................................................................................

ZALETY ................................................................................................................................................................

7. WADY ....................................................................................................................................................................

ZALETY ................................................................................................................................................................

8. WADY ....................................................................................................................................................................

ZALETY ................................................................................................................................................................

9. WADY ....................................................................................................................................................................

ZALETY ................................................................................................................................................................

Zadanie 1.68    P  II–1
Korzystając z mapy (rysunek 1.23), wykonaj polecenia.
Stoisz na szczycie Ostrego Działu (675 m n.p.m.). Napisz w jakim kierunku widzisz:

a) Niedźwiedzi Wierch (725 m n.p.m.) ....................................................................................................

b) Ośrodek Wypoczynkowy Panorama ...................................................................................................

c) Schronisko Nad Potokiem .........................................................................................................................

d) Szczyt Kosarzyska (736m n.p.m.) .........................................................................................................

Zadanie 1.69    P  II–1
Korzystając z mapy (rysunek 1.23), wykonaj polecenia.
Stoisz przy Źródle Świętego Jakuba. Napisz, w jakim kierunku widzisz:

a) szczyt Mysiej Skałki (716 m n.p.m.) ....................................................................................................

b) szczyt Niedźwiedziego Wierchu (725m n.p.m.) ..............................................................................

c) Ośrodek Wypoczynkowy Panorama ...................................................................................................

353535

  – uciążliwy wjazd na wzniesienie, słabo nasoneczniony stok północny;
  bliskość lasu, atrakcyjny punkt widokowy.

  – brak drogi utwardzonej, zagrożenie erozją wąwozową;
  – położenie na uboczu względem dróg samochodowych, cisza.

  – zagrożenie erozją boczną rzeki;
– dogodny dojazd.

  – zagrożenie powodzią;
– dogodny dojazd.

  – zagrożenie powodzią;
  – dogodny dojazd.

  – brak drogi utwardzonej;
– położenie w pobliżu centrum miejscowości.

  – stok zachodni – słabe nasłonecznienie przed południem;
– stok zachodni – dobre nasłonecznienie po południu.

  – uciążliwy ruch samochodowy, hałas;
– dogodny dojazd (położenie przy skrżyżowaniu dróg).

  – brak dojazdu, uciążliwy ruch na linii kolejowej;
  – teren równinny, ułatwiający budowę.

– w kierunku północnym,
Panorama   Panorama – w kierunku wschodnim,
– w kierunku południowo-zachodnim,

– w kierunku zachodnim.

– w kierunku południowym,
– w kierunku zachodnim,

– w kierunku południowo-zachodnim.



Rysunek 1.23.
Fragment mapy poziomicowej

Zadanie 1.70    R  II–1
Korzystając z mapy (rysunek 1.23), skreśl nazwy tych obiektów, które nie są widoczne ze 
szczytu Kiczera (665 m n.p.m.):

a) Schronisko Nad Potokiem,
b) szczyt Ostrego Działu (675 m n.p.m.),
c) kapliczka przy Źródle Świętego Jakuba,
c) szczyt Kosarzyska (736 m n.p.m.),
d) szczyt Mysiej Skałki (716 m n.p.m.),
e) Ośrodek Wypoczynkowy Panorama.

Zadanie 1.71    R  II–1
Dolna stacja wyciągu narciarskiego (orczykowego), znajduje się na wysokości 985 m n.p.m., 
natomiast górna stacja tego wyciągu na wysokości 1135 m n.p.m. Stacje te zaznaczone są na 
mapie w skali 1:25 000 w odległości 2 cm. Stok, na którym wybudowano wyciąg jest jedno-
stajne nachylony. Oblicz długość tego wyciągu narciarskiego w terenie.
Wynik zaokrąglij do liczb całkowitych.
Miejsce na obliczenia:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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różnica wysokości  h = 1135 m - 985 m, h = 150 m;............................................................................................................................................................................................różnica wysokości  h = 1135 m - 985 m, h = 150 m;........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................................................................................................................................................odległość pozioma a: 1 cm Z 
250 m, 2 cm Z 500 m, a = 500 m; długość wyciągu narciarskiego (z tw. Pitagora-
sa) d = Öh2 + a2; d = Ö150 m2 + 500 m2; d » 522 m



Miejsce na odpowiedź:

............................................................................................................................................................................................

Rysunek 1.24. 
Zestaw siatek kartografi cznych

Zadanie 1.72    R  I–2
Podkreśl poprawną nazwę siatki kartografi cznej.
Prezentowane na rysunku 1.24 siatki kartografi czne należą do grupy:

a) siatek stożkowych,

b) siatek azymutalnych,

c) siatek walcowych,

d) siatek pseudowalcowych,

e) siatek psedoazymutalnych.

Zadanie 1.73    R  II–1
Wpisz cyfrę oznaczajcą na rysunku 1.24 siatkę kartografi czną, która najlepiej nadaje się do przed-
stawiania:

a) Afryki ...............................................................

b) Antarktydy ......................................................

c) Ameryki Północnej ......................................

d) Azji ....................................................................

e) Arktyki .............................................................

Zadanie 1.74    R  I–2
Wpisz cyfrę oznaczajcą na rysunku 1.24 siatkę kartografi czną, która znajduje się w położeniu:

a) normalnym .....................................................

b) poprzecznym ..................................................

c) ukośnym ..........................................................
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długość wyciągu narciarskiego wynosi 522 m.

  – 2)
  – 1)

  ......................................  ......................................– 3)......................................– 3)......................................

  – 3)....................................................................– 3)....................................................................

 – 1)

  – 1).....................................................– 1).....................................................

  – 2)
– 3)



Miejsce na notatki:
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