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Geografia październik

Liceum – klasa II, poziom rozszerzony 

X – Ziemia we wszechświecie 

Zapisy podstawy programowej – Uczeń: 

2. 1) wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświecie;

2) charakteryzuje ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny;

3) wskazuje konsekwencje ruchów Ziemi;

4) oblicza wysokość górowania Słońca w dowolnym miejscu na Ziemi w dniach równonocy i
przesileń; 

5) oblicza szerokość geograficzną dowolnego punktu na powierzchni Ziemi na podstawie wysokości
górowania Słońca w dniach równonocy i przesileń; 

6) opisuje różnice między astronomicznymi, kalendarzowymi i klimatycznymi porami roku;

7) wyjaśnia przyczynę występowania: dni i nocy polarnych na obszarach podbiegunowych, zorzy
polarnej, zaćmień Słońca i Księżyca; 

8) wskazuje skutki występowania siły Coriolisa dla środowiska przyrodniczego.

1. Opisz krótko o czym mówi teoria „wielkiego wybuchu”? Jakie są jej założenia?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

aktualizacja 09.10.2018
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2. Wyjaśnij pojęcia: 
 
Gwiazda – …………………………………………….………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Planeta –  ………………………………………………..……………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kometa –  …………………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Galaktyka –  ……………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Droga Mleczna –  ………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Meteroida -  ………………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Meteor –  …………………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Meteoryt –  …………………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Planetoida –  ………………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Satelita -  …………………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Wyjaśnij różnicę między helio- a geocentryczną teorią budowy wszechświata. Pamiętaj, aby 

podać twórców każdej z nich, założenia. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Uzupełnij poniższe zdania wpisując w podane miejsca jedną z zaproponowanych odpowiedzi  
 

1) Wartość jednej jednostki astronomicznej wynosi 
 (149,6 / 264,8) ……………… mln km. 
 

2) Wartość jednej jednostki astronomicznej odpowiada średniej odległości 
pomiędzy Słońcem a (Merkurym / Ziemią) ……… . 
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5. Uzupełnij tabelę, wpisując planety Układu Słonecznego w kolejności, zaczynając od położonej 
najbliżej Słońca 
 

 Planeta Krótka charakterystyka 
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6. Podaj jedną podstawową różnicę, między ruchem obiegowym i wirowym Ziemi, z której 
wynikają inne, pozostałe różnice  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

7. Uzupełnij tabelę, wpisując numery w odpowiednie miejsca. Pamiętaj,  
że czym innym jest cecha, a czym innym skutek jakiegoś procesu. 
 

Ruch obrotowy Ruch obiegowy 
cechy 

  

skutki 
  

 
1) zmiana kąta padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi  

w ciągu roku 
2) trwa 23 godziny 56 minut i 4 sekundy 
3) wprowadzenia kalendarza 
4) rachuba czasu 
5) zmienna długość trwania dnia i nocy 
6) odbywa się dokoła własnej osi 
7) siła Coriolisa 
8) trwa 365 dni 5 godzin 48 minut i 46 sekund 
9) odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
10) pozorny ruch Słońca i innych gwiazd na niebie 
11) Ziemia krąży po orbicie w kształcie elipsy 
12) Spłaszczenie Ziemi na biegunach 
13) oś obrotu nachylona jest do ekliptyki po kątem 66o 34’ 
14) odbywa się z zachodu na wschód 
15) zmiana miejsc wschodu i zachodu Słońca w ciągu roku 
16) w tym ruchu wraz z Ziemią porusza się atmosfera 
17) występowanie pór roku 

 
8. Wyjaśnij czym jest siła Coriolisa i jakie są skutki jej działania 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Na schemacie zaznaczono początkowy kierunek ruchu ciał na Ziemi. Dorysuj jak będzie wyglądał 
kierunek ruchu tych ciał w wyniku działania siły Coriolisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Uzupełnij luki w zdaniach charakteryzujące oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach pór roku 
 
22 VI 
1) Słońce góruje w zenicie nad …………………………………………… 

2) Półkula północna jest bardziej oświetlona i tu rozpoczyna się ……………… a na południowej 

……………………………. 

3) W strefie okołobiegunowej ………………………………… trwa dzień polarny, 

………………………………. noc polarna 

4) Na półkuli północnej trwa najdłuższy dzień w roku, nazywany 

…………………………………………………… 

 
21 III 
1) Słońce góruje w zenicie nad ………………………………….. 

2) Półkula północna i południowa są ………………………………………… oświetlone 

3) W strefie okołobiegunowej północnej rozpoczyna się ……………………………………………., 

południowej ……………………………………….. 

4) Na całej Ziemi dzień i noc trwają ………… godzin 

5) Na półkuli północnej rozpoczyna się ………………………….., południowej ………………………. 

 
22 XII 
1) Słońce góruje w zenicie nad …………………………………………………… 

2) Półkula ………………………………………. jest bardziej oświetlona i tu rozpoczyna się 

……………………………. a na ……………………………. lato 

3) W strefie okołobiegunowej ……………………………….. trwa się dzień polarny, 

…………………………………….. noc polarna 

4) Na półkuli północnej trwa ……………………………………. dzień w roku, nazywany 

…………………………………………… 
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11. Rysunki przedstawiają oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach wybranych pór roku.  
a) Rozpoznaj te dni i wpisz odpowiednie daty pod rysunkami  
 

 
 
b) Zakreskuj ukośnymi liniami obszar występowania nocy (rys. 1) oraz nocy polarnej (rys. 2) 

 
 
c) Wyjaśnij na czym polega i z czego wynika zjawisko dni i nocy polarnych 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 
12. Na rysunku przedstawiono widome drogi Słońca nad horyzontem obserwowane z miejsca X 

znajdującego się na zwrotniku Raka w dniach: 
 
 

A. 21 marca i 22 czerwca. 

B. 21 marca i 23 września. 

C. 22 czerwca i 22 grudnia. 

D. 23 września i 22 grudnia. 

 
 

13. Wyjaśnij w jaki sposób wyznacza się pory roku: 
 
a) astronomiczne - ……………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
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b) kalendarzowe- ………………………………………..………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) klimatyczne- …………………………………………..………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
14. Oblicz współrzędne geograficzne miejscowości, w której 22 czerwca słońce góruje po 

południowej stronie nieba na wysokości 69o a czas miejscowy jest późniejszy od czasu 
środkowoeuropejskiego o 44 minuty 40 sekund. 
 
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φ = …………………………………………  λ = …………………………………………. 

15. Oblicz kąt padania promieni słonecznych w pierwszych dniach pór roku w Twojej miejscowości 
 
Nazwa miejscowości:…………………………………… 

Współrzędne geograficzne: …………………………………. 

Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promienie słoneczne w mojej miejscowości padają pod kątem: 
 
………………… w dniu 21 III i 23 IX, ………….……… 22 VI i ………….………. 22 XII 
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16. Wyjaśnij jak powstaje zorza polarna (tu proponuję poszukać w Internecie filmu, który to 
wyjaśnia, żeby naprawdę zrozumieć to zjawisko a nie tylko używać mądrych słów). 
 
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Uzupełnij rysunki tak, aby przedstawiały odpowiednio zaćmienie Słońca 
 i księżyca a następnie krótko wytłumacz na czym polegają te zjawiska. 
 
Zaćmienie Słońca 
 
 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zaćmienie Księżyca 
 
 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Jeśli ktoś myśli o maturze rozszerzonej z geografii to trzeba mocno skupić się na zadaniach 
takich, jak 11 (przeróżne zadania wykorzystujące schematy oświetlenia Ziemi w pierwszych 
dniach pór roku i ich konsekwencje) oraz 14 i 15 (obliczanie kąta padania promieni słonecznych 
inaczej zwanego wysokością górowania Słońca na podstawie współrzędnych lub wyliczanie 
współrzędnych z kąta padania). Te dwa typy zadań z astronomii są najczęściej, choć oczywiście 
bywają też inne. 
 

Życzę miłej pracy  
 




