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Geografia wrzesień

Liceum – klasa II, poziom rozszerzony 

IX – Mapa 

Zapisy podstawy programowej – Uczeń: 

1. 1) klasyfikuje mapy ze względu na różne kryteria;

2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach;

3) odczytuje i opisuje cechy środowiska przyrodniczego (np. ukształtowanie i rzeźbę terenu, budowę
geologiczną) i społeczno-gospodarczego (np. rozmieszczenie zasobów naturalnych, ludności, szlaki
transportowe) na podstawie map: topograficznej, hipsometrycznej i tematycznej;

4) interpretuje zjawiska geograficzne przedstawiane na wykresach, w tabelach, na schematach
 i modelach; 

5) formułuje zależności przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czasowe między wybranymi
elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz dokonuje ich weryfikacji,
wykorzystując mapy tematyczne;

7) stosuje wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilościowych i jakościowych
środowiska geograficznego;

8) korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania,
przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych. 

1. Wyznacz współrzędne geograficzne wskazanych punktów (z dokładnością do 1’)

A - …………………………………….. 

B - …………………………………….. 

C - …………………………………….. 

D - …………………………………….. 
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2. Korzystając z atlasu geograficznego podaj współrzędne geograficzne wymienionych miejsc: 
 

Obiekt geograficzny Szerokość geograficzna Długość geograficzna 

Barcelona   

Kampala   

Aleppo   

Kolombo   

J. Czad   

Dolina Śmierci   

G. Kościuszki   

 
 

3. W Polsce podając współrzędne geograficzne używamy stopni a następnie minut, sekund  
i ewentualnie tercji, pamiętając o tym, że jeden stopień to 60 minut. Jak podawane są 
współrzędne przez system amerykański? 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. Wyjaśnij, na czym polega generalizacja map w geografii 

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

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

 

5. Uzupełnij schemat podziału map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mapy 

Ze względu na ……………………… Ze względu na ……………………… 

wielkoskalowe (więcej niż 1:200 000) 

…………………….. (………………………………) 

……………………. (………………………………) 

tematyczne 

………………………………
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6. Zapisz wymienione skale w każdej możliwej postaci (liczbowa, mianowana, liniowa):   
 
a) 1:10 000 
 
 
 
 
 
 
b)  
 
 
 
 
 

 
 
c)  1 cm – 600 m 
 
 
 
 
 
 
 
d)  1:250 
 
 
 
 

 
 

7. Na podstawie opisu rozpoznaj typ odwzorowania  
 

a. Powstaje z rzutowania siatki geograficznej na płaszczyznę  
a płaszczyzna rzutowania jest styczna na równiku  
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

b. Powstaje z rzutowania siatki na płaszczyznę a płaszczyzna rzutowania przecina 
powierzchnię kuli ziemskiej między równikiem  
a biegunem 
 
 …………………………………………………………………………………… 
 

c. Powstaje z rzutowania siatki na pobocznicę stożka a oś stożka pokrywa się z osią 
biegunową kuli  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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8. Do podanych obiektów geograficznych zaproponuj najlepsze odwzorowanie: 
 

a. Antarktyda - ………………………………………………………………………………… 

b. Europa - …………………………………………………………………………………….. 

c. Obszary równikowe - ……………………………………………………………….. 

 

9. Każde odwzorowanie niesie ze sobą pewien stopień zniekształcenia.  
Do jakiego typu map stosuje się odwzorowania: 
 

a. wiernopowierzchniowe – ………………………………………………………………. 

b. wiernokątne – ……………………………………………………………………………….. 

c. wiernoodległościowe – ………………………………………………………………….. 

 

10.  Wyjaśnij pojęcia:  
 
Ortodroma - …………………………………………………………………………………………….. 

Loksodroma -…………………………………………………………………………………………….. 

 
11.  Do podanych nazw metod prezentacji zjawisk na mapach zaproponuj WŁASNE nazwy map, 

jakie mogą zostać w niej wykonane 
 

metoda mapa 

izolinii  

kropkowa  

sygnaturowa  

zasięgów  

powierzchniowa  

kartogramu  

kartodiagramu np. Struktura studentów (uczelni państwowych 
 i prywatnych) według województw Polski  
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12.  Wykonaj profil terenu wzdłuż odcinka AB zaznaczonego na fragmencie umieszczonej mapy. 
Skalę pionową przyjmij taką jak zaproponowana poniżej (podaj jej wartość w postaci 
liczbowej). Pamiętaj o zaznaczeniu punktu przecięcia z rzeką. 
  

 
 

13.  Geografia, podobnie jak inne nauki, lubi korzystać z różnych form prezentacji wyników, takich 
jak tabele, wykresy, diagramy, itd. Każdy z nas powinien też umieć takie dane odczytywać, ale 
również je odnajdywać i tworzyć. Poszukaj w dostępnych Tobie źródłach (Internet, rocznik 
statystyczny, gazeta…) jakichkolwiek informacji przekazanych  
w postaci liczbowej i przedstaw je w postaci graficznej (wykres, diagram itd.). Możesz je 
wykonać odręczni lub na komputerze. Pamiętaj, aby podać też dane liczbowe oraz ich źródło. 
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Następne polecenia wykonaj korzystając z mapy topograficznej „Kaskada Soły” (matura rozszerzona 
 z geografii, maj 2011) 

14. Korzystając wyłącznie z mapy, uzasadnij, że Czernichów (pole E6)  
ma dogodne położenie dla zaspokajania potrzeb ruchu turystycznego 
 

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

15. Spośród podanych metod prezentacji zjawisk na mapach zaznacz dwie, które zostały użyte na 
tej mapie. Przy wykorzystanej metodzie wskaż przykładowy element pokazany przy jej pomocy 
 

c. Sygnaturowa - ………………………………………. 

d. Kartogramu - ………………………………………. 

e. Powierzchniowa - ………………………………………. 

f. Zasięgów  - ………………………………………. 

16. Z Czernichowa do szczytu Rogacz (C5) prowadzi niebieski szlak turystyczny. Oblicz odległość 
jaką pokona turysta poruszający się tym szlakiem idący od kościoła w Czernichowie do 
zetknięcia niebieskiego szlaku z czerwonym w pobliżu szczytu Rogacz (niestety, nie w linii 
prostej) 
 
Skala mapy:……………………………………… 

Odległość na mapie:………………………… 

Obliczenia: 

 
Turysta pokona odległość ………………………………………. 
 

17. Jaką długość miałby taki odcinek na mapie w skali 1:100 000? 
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 

18. Odczytaj: 



Wiem, co trzeba 
 
©Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku 

 wysokość bezwzględną kościoła w Czernichowie …………………………. 

 oraz szczytu Rogacz…………………………… 

 a następnie: 

g. Oblicz różnicę wysokości względnej dzielącej te dwa punkty 
 
 
 
 

h. Oblicz średnie nachylenie terenu na odcinku kościół-szczyt  
(w % i ‰) 
 
 
 
 
 

19. Wskaż dwa obiekty, które znajdują się przy trasie turystycznej między Przełęczą u Panienki 
(B2/3) a szczytem Kiczera (G/H4) 
 

i. leśniczówka 
j. punkt widokowy 
k. rezerwat przyrody 
l. kąpielisko 
m. przystań 

 
20. Z przystanku autobusowego znajdującego się przy moście (E3) wyznaczono azymuty w 

kierunku: 
 

n. szczytu Palenica (pole G2) 
o. leśniczówki (pole B5) 
p. Urzędu Gminy w Czernichowie (pole E6) 
q. wyciągu narciarskiego (pole D5) 

 
Zapisz literę, którą oznaczono azymut o największej wartości ……………. 

 
21. Wyznacz współrzędne geograficzne  (dokł. do 10’’) obiektów: 

 
r. elektrownia (pole E5) ……………………………….………………………………………… 

s. ośrodek „u Rumcajsa” (E8) …………………….…………………………………………. 

t. Ruiny zamku rycerskiego (E2) …………………...…………………………………….. 

u. Punkt widokowy „Kiczera” (G/H 4) …………….……………………………………… 
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22. Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu przesilenia letniego na Przełęczy u Panienki (B2/B3). 
Zapisz obliczenia. 

Obliczenia: 
 

 

 

 

 

 

Wysokość górowania Słońca .................... 

 

23. Na fotografii przedstawiono fragment Pasma Łamanej Skały i zbiornik  
na górze Żar. 

 

Zaznacz nazwę góry, z której wykonano fotografię 
 

a) Kościelec (G6) 

b) Palenica (G2) 

c) Rogacz (C5) 

d) Hrobacza Łąka (B2) 

 
24. Podaj wysokość Gwiazdy Polarnej obserwowanej ze szczytu przy zielonym szlaku (B3/B4) 
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25.   Powierzchnia jeziora Międzybrodzkiego wynosi 3,8 km2. Oblicz powierzchnię jeziora na mapie 
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powierzchnia jeziora na mapie:………………………………. 
 

26. Na podstawie mapy dobierz do opisów rzek/potoków ich nazwy (wybierz  
z podanych poniżej) 
 
 
Suchy (C3), Wielka Puszcza (F3), Roztoczny (G5), Czerwonka (A2) 
 
 
Swoje źródła ma na wysokości ok. 730 m n.p.m. Swoimi wodami zasila większy strumień, 
który płynąc przez Międzybrodzie Żywieckie wpada  
do Soły, stając się jej prawym dopływem. 

 ………………………………………………. 
 
Niewielki strumień będący lewym, bezpośrednim dopływem Soły, wpływający do niej na 
wysokości j. Międzybrodzkiego. Górny bieg położony jest w terenach leśnych, dolny płynie 
przez tereny zamieszkane 
 i przemysłowe. 

 ……………………………………………….. 
 
Strumień rozpoczynający swój bieg w Źródle Maryjnym, w pobliżu przełęczy u Panienki . jako 
jedyny spośród wymienionych, nie wpływa  
do Soły ani bezpośrednio ani pośrednio. 

 ……………………………………………… 
 
 

27. Korzystając z fragmentu zamieszczonej poniżej mapy oblicz czas przejścia ze schroniska Nad 
Łomniczką (D3) szlakiem czerwonym na szczyt Śnieżki (D3), wiedząc że długość tej trasy na 
barwnej mapie wynosi 12 cm.  
 
Przyjmij, że: 
– schronisko Nad Łomniczką jest położone na wysokości 1002 m n.p.m. 

– średnia prędkość pieszego turysty na nienachylonym odcinku szlaku wynosi 4 km/h 

– każde 100 m podejścia wymaga doliczenia 10 minut. 
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Zapisz obliczenia. 
 
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas przejścia trasy .................................. 
 

Mam nadzieję, że praca będzie satysfakcjonująca, to przecież sedno geografii – mapa. Zwracam też 
uwagę na to, że mapa jest na każdej maturze rozszerzonej i zadań z nią związanych jest bardzo dużo. 
To co proponuję dziś, to tylko wybrane zadania, związane tylko i wyłącznie z obliczeniami wstępnymi 

do mapy. Często jest tak, że zadanie z mapy sprawdza jednocześnie wiedzę z astronomii, 
geomorfologii czy geografii przemysłu itd. Spokojnie, tym zajmiemy się również, ale wszystko po kolei 

 
 


