
GEOGRAFIA – POZIOM PODSTAWOWY 

Klasa I LO (po ośmioklasowej szkole podstawowej) 

PAŹDZIERNIK  

DZIAŁ II -  WSZECHŚWIAT I ZIEMIA (podręcznik s. 26 – 44) 

Zapisy podstawy programowej  

Uczeń:  

1) charakteryzuje Ziemię jako planetę Układu Słonecznego;  

2) podaje cechy ruchów Ziemi i charakteryzuje ich następstwa, z uwzględnieniem siły 
Coriolisa;  

3) przedstawia i porównuje ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny;  

4) charakteryzuje budowę Wszechświata oraz stan jego poznania; 

 5) kształtuje wyobrażenie o ogromie i złożoności Wszechświata obserwując ciała niebieskie 
na zdjęciach i mapach kosmosu, prowadzi obserwacje gwiazdozbiorów nieba północnego, 
dostrzega piękno i harmonię Wszechświata oraz Ziemi widzianej z kosmosu. 

ZADANIA: 

1. Opisz budowę Układu Słonecznego. Skorzystaj z informacji na s. 28-29 

2. Ustal, których ciał niebieskich dotyczą opisy. 

Wpisz we właściwych miejscach nazwy wybrane spośród podanych poniżej. 
 

▪ meteoryt ▪ gwiazda ▪ planetoida ▪ planeta ▪ kometa ▪ meteor ▪ satelita 
 

• Rozżarzona gazowa kula, która jest źródłem światła i ciepła. 
_________________________________________________________ 

• Skalna lub gazowa kula obiegająca gwiazdę. Nie świeci własnym światłem. 
________________________________________ 

• Ciało niebieskie krążące wokół planety. 
_____________________________________________________________________ 

• Niewielkie ciała niebieskie obiegające Słońce. 
_____________________________________________________________________ 

• Ciało niebieskie zbudowane ze skalno-lodowego jądra oraz chmury gazu i pyłu 
tworzącej warkocz. ______________ 

• Kosmiczny okruch, który spala się w atmosferze. 
_____________________________________________________________________ 

• Meteor, który nie spalił się w ziemskiej atmosferze i spadł na Ziemię. 
____________________________________________ 

 



3. Na czym polega obiegowy ruch Ziemi? Wymień jego cechy. 

4. Zaznacz zestaw, w którym poprawnie wymieniono dni rozpoczęcia astronomicznych 

pór roku oznaczone na schemacie ruchu obiegowego Ziemi cyframi 1–3. 

 

 

 

 

 

 

A. 1 – przesilenie zimowe, 2 – przesilenie letnie, 3 – równonoc jesienna. 

B. 1 – równonoc wiosenna, 2 – przesilenie zimowe, 3 – przesilenie letnie. 

C. 1 – przesilenie zimowe, 2 – równonoc wiosenna, 3 – przesilenie letnie. 

5.  Podkreśl wyrażenia opisujące następstwa ruchu obiegowego Ziemi.   

▪ zmiany długości dnia i nocy w ciągu roku ▪ występowanie dnia i nocy ▪ występowanie 

pór roku ▪ zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku ▪ zmiany wysokości górowania Słońca w 

ciągu roku ▪ różnice czasu na Ziemi 

6. Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja 
jest prawdziwa, lub literę F, jeśli jest fałszywa. 

 

1. W strefie umiarkowanej południowej najdłuższym dniem w roku jest 22 
grudnia. 

P F 

2. W strefie międzyzwrotnikowej promienie słoneczne przez cały rok padają 
w południe pod kątem 90°. 

P F 

3. W strefie podbiegunowej północnej 22 grudnia trwa dzień polarny. P F 

4. W strefach umiarkowanych występują pory roku i zmienia się długość 
dnia i nocy. 

P F 

5. Najmniejszą ilość energii słonecznej otrzymują w ciągu roku strefy 
podbiegunowe. 

P F 

 
 

7. Na czym polega obrotowy ruch Ziemi? Wymień jego cechy. 

8. Podkreśl poprawne dokończenie zdania. 

W ciągu godziny Ziemia obraca się o 

A. 30°.  B. 25°.  C. 15°.  D. 5°. 

 



 

 

9.  Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja 
jest prawdziwa, lub literę F, jeśli jest fałszywa.   
 

1. Następstwem ruchu obrotowego Ziemi jest rzeczywisty ruch Słońca oraz innych 
gwiazd po niebie. P F 

2. W wyniku obrotu Ziemi wokół własnej osi nieustannie następują po sobie dzień i 
noc. P F 

3. Na podstawie wysokości górowania Słońca wyznacza się czas strefowy. P F 

 
 

 


