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19 – ZADANIA DO MAPY – ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY 
 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Na zdjęciu lotniczym, wykonanym znad miejsca położonego w prawym górnym rogu pola B1 
barwnej mapy, znajduje się fragment terenu przedstawionego na tej mapie w polach: A1, B1, 
A2, B2. 

 
www.mostki.pl/images/16/lot_k_ptaka_p19.jpg 

Odczytaj z mapy i podaj: 
- nazwę pasma górskiego oznaczonego na fotografii literą A. 
 
 
- nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą B. 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych. 

 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Podaj wysokość bezwzględną miejsca, w którym droga z Celin do Woli Szczygiełkowej 
przecina w polu B1 granicę Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 
 
 
Wysokość bezwzględna wynosi .......................... m n.p.m. 
Zadanie 4. (1 pkt) 
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Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytem Łysicy (pole A2) 
a Przełęczą Św. Mikołaja (pole B2). Podaj wynik z dokładnością do 0,1 km. Zapisz 
obliczenia. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
Odległość w terenie wynosi ............................... km 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Rumowiska skalne, nazywane gołoborzami, stanowią charakterystyczny element rzeźby Gór 
Świętokrzyskich. 
Podkreśl nazwy dwóch wzniesień, na stokach których znajdują się rumowiska skalne. 
 

Psarska (pole A1) Agata (pole A2) Miejska Góra (pole B1) Łysa Góra (pole D3) 
 
Zadanie 6. (1 pkt) 
Wola Szczygiełkowa i Podłysica są miejscowościami położonymi w bliskim sąsiedztwie 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Turysta wybrał spośród nich Podłysicę na miejsce 
noclegu i wyjścia na piesze wycieczki do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 
Na podstawie mapy uzasadnij wybór turysty, podając dwa argumenty. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 7. (2 pkt) 
Poniższy profil topograficzny wykonano wzdłuż zaznaczonej na mapie linii AB. 

 
Korzystając z mapy, przyporządkuj podanym w tabeli obiektom numery, którymi je 
oznaczono na powyższym profilu. 

 
Zadanie 8. (2 pkt) 
Wymień walory turystyczne: dwa przyrodnicze i dwa pozaprzyrodnicze obszaru 
położonego na mapie w polach D3, E3. 
Turystyczne walory przyrodnicze: 
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1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Turystyczne walory pozaprzyrodnicze: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 9. (2 pkt) 
Na drodze prowadzącej przez obszar ochrony ścisłej Święty Krzyż (pola D3, E3) ograniczono 
ruch samochodowy. 
Zaproponuj trzy inne działania, które może podejmować dyrekcja Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego w celu zmniejszenia negatywnego wpływu ruchu turystycznego 
na środowisko przyrodnicze obszaru ochrony ścisłej Święty Krzyż. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 10*. (1 pkt) 
Poniżej przedstawiono trzy profile hipsometryczne oznaczone numerami 1, 2, 3. 

 

 
Podaj numer profilu, który odpowiada przedstawionej na mapie linii profilu AB 
między szczytem Agata (pole A2) a Bodzentynem (pole B1). 
Numer profilu ............ 
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Zadanie 11*. (1 pkt) 
Podkreśl dwa obiekty, które znajdują się przy szlaku turystycznym między parkingiem 
w Nowej Słupi (pole E3) a szczytem Łysicy (pole A2). 

A. Muzeum Wsi Kieleckiej 
B. Ruiny kościoła p.w. Św. Ducha 
C. Gajówka Rachtanka 
D. Źródło św. Franciszka 
E. Buk Jagiełły 

Zadanie 12*. (2 pkt) 
Podaj trzy różnice między elementami środowiska przyrodniczego obszarów 
przedstawionych na mapie w polach A2 i D2. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
20 – Zadania do mapy PARK KRAJOBRAZOWY CHEŁMY 
Zadania od 1. do 8. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej 
Park Krajobrazowy Chełmy. 
 
Zadanie 1. (2 pkt) 
Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanych obiektów geograficznych. 

Opis obiektu Nazwa obiektu 

Miejscowość położona nad Nysą Szaloną, 
na wschód od Parku Krajobrazowego 
Chełmy, prowadzi przez nią Szlak 
Martyrologii. 

 

Miejscowość, w której znajdują się ruiny, 
położona na południe od głównej drogi numer 
365, prowadzi do niej Zamkowa Droga. 

 

Wzniesienie o wysokości bezwzględnej 367 
m n.p.m. z wieżą widokową, położone na 
południe od Myśliborza. 

 

Skała położona przy rozwidleniu czerwonego i 
zielonego szlaku turystycznego, na trasie 
między Myśliborzem, a Bogaczowem. 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Podaj wysokość bezwzględną Źródła Cesarskiego (pole C3). 
 
Wysokość bezwzględna wynosi:.  
Zadanie 3. (1 pkt) 
Na terenie przedstawionym na mapie wydobywane są surowce skalne. 
Uzasadnij, podając dwa argumenty, dlaczego ich wydobycie może być uciążliwe dla 
mieszkańców okolicznych miejscowości. 
1. ………………………………………………………………………………………………... 
    ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
    ………………………………………………………………………………………………... 
Zadanie 4. (1 pkt) 
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Podkreśl dwa obiekty, które znajdują się przy lokalnej drodze pomiędzy miejscowością 
Pomocne (pole A2), a miejscowością Chroślice (pole B1). 

A. poczta 
B. camping 
C. kamieniołom 
D. grodzisko 
E. leśniczówka 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy występuje duża różnorodność gatunkowa drzew. 
Wymień trzy gatunki drzew liściastych, których występowanie zaznaczono na mapie. 
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………... 
Zadanie 6. (1 pkt) 
Podaj dwie różnice w zagospodarowaniu terenów przedstawionych na mapie w polach 
B3 i D3. 
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
Zadanie 7. (2 pkt) 
Miejscowość Męcinka (pole B1/C1) ze względu na swoje położenie mogłaby być dobrą bazą 
wypadową dla turystów zwiedzających Park Krajobrazowy Chełmy. 
Zaproponuj dwa nowe obiekty infrastruktury turystycznej, które zachęciłyby turystów 
do przyjazdu i dłuższego pobytu w tej miejscowości. Swój wybór uzasadnij dla każdego 
obiektu. 
1. Obiekt: …………………………………………………………………………………  
Uzasadnienie: …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….  
2. Obiekt: …………………………………………………………………………………  
Uzasadnienie: …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
Zadanie 8*. (2 pkt) 
Oceń prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do terenu przedstawionego na mapie, 
wpisując obok każdego z nich P (zdanie prawdziwe) lub F (zdanie fałszywe). 

– 21 marca w Stanisławowie dzień jest dłuższy niż w Bolkowicach ….   
– Zimą w Chroślicach dzień jest dłuższy niż w Siedmicy….   
– Nowa Wieś Wielka jest położona na północny - wschód od Wąwozu Myśliborskiego… 
– W Czernicy Słońce wschodzi wcześniej niż w Muchowie. …  
– W Muchowie latem Słońce wschodzi po północno- wschodniej stronie widnokręgu… 
  

Zadanie 9*. (1 pkt) 
Podkreśl wydarzenie, które w przeszłości geologicznej  doprowadziło do powstania 
bazaltów na obszarze przedstawionym na mapie. 
A. Zlodowacenie obszaru. 
B. Występowanie na tym obszarze głębokiego morza. 
C. Czynny wulkanizm. 
D. Powstawanie intruzji magmowych. 
E. Zalew płytkiego morza. 
 
Zadanie 10*. (1 pkt) 
W Parku Krajobrazowym Chełmy można podziwiać ostańce skalne o ciekawych kształtach, 
niektórym nadano nazwy np. Kanciasta lub Skałka Elfów. 
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Podaj nazwę procesu rzeźbotwórczego egzogenicznego, który prowadzi do powstania 
ostańców skalnych. 
Nazwa procesu:………………………………………………………………………... 
 
Zadanie 11*. (2 pkt) 
Wymień trzy cele edukacyjne, którym może służyć ścieżka dydaktyczna, rozpoczynająca 
się i kończąca w Muchowie, wiodąca w kierunku Muchowskich Wzgórz (pola A2/A3). 
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………... 
 
Zadanie 12*. (1 pkt)  
Planujesz   zorganizowanie   dwudniowej   wycieczki   szkolnej   do   Parku   Krajobrazowego 
Chełmy. 
Wybierz jedną z miejscowości leżących w obrębie Parku Krajobrazowego Chełmy, 
znajdującą się na załączonej  mapie, jako  miejsce noclegu.  Swój wybór uzasadnij, 
podając    trzy    obiekty    infrastruktury    turystycznej,    występujące    w    wybranej 
miejscowości. 
Nazwa miejscowości:  ................................................................................................................ 
Obiekty infrastruktury turystycznej: 
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………... 
 
21 – zadania do mapy Wyżyna Krakowsko – Częstochowska  
Zadanie 1. (2 pkt) 
Na podstawie mapy uzupełnij poniższe zdania. 

1. Wysokość bezwzględna niezalesionego wzniesienia położonego na północ od 
miejscowości Grabowa wynosi ......................................................... . 

2. Miejscowość, przez którą przebiegają: południk 19°31’E oraz droga wojewódzka nr 
791, nosi nazwę ......................................................... . 

3. Rzeka Minóżka wypływa ze źródła o nazwie ......................................................... . 
4. Formami ochrony przyrody występującymi na obszarze przedstawionym na mapie w 

polu D4 są .................................................. i .................................................................. 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Na podstawie mapy podaj podobieństwo oraz różnicę w zagospodarowaniu terenu 
dla potrzeb turystów pomiędzy obszarami przedstawionymi w polach D3 i H2. 
Podobieństwo 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Różnica 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Na podstawie mapy podaj dwie cechy przyrodnicze obszaru przedstawionego w polu H3, 
które nie sprzyjają osadnictwu. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 4. (2 pkt) 
Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej istnieją obszary, na których pomimo 
dogodnych warunków przyrodniczych dla rozwoju turystyki miejscowa ludność 
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w niewielkim stopniu czerpie korzyści z ruchu turystycznego. Przykładem są okolice wsi 
Żelazko i Śrubarnia (pola F3 i G4). 
Zaproponuj trzy inwestycje na terenie wsi Żelazko lub Śrubarnia, które mogą przynieść 
mieszkańcom korzyści ekonomiczne wynikające z napływu turystów. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 5*. (1 pkt) 
Na fotografii przedstawiono ruiny zamku w Podzamczu (pole G1). 

 
Na podstawie mapy, fotografii i własnej wiedzy podaj dwa walory środowiska 
przyrodniczego, które przyczyniły się do wybudowania zamku w tym miejscu. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 6*. (1 pkt) 
Na podstawie przebiegu koryta Białej Przemszy podaj nazwę dominującego rodzaju 
erozji rzecznej. Uzasadnij odpowiedź. 
Erozja ............................................ 
Uzasadnienie ............................................................................................................................... 
Zadanie 7*. (2 pkt) 
Podaj trzy różnice między elementami środowiska przyrodniczego obszarów 
przedstawionych na mapie w polach F4 i F5. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 8*. (1 pkt) 
Poniżej przedstawiono fragment obszaru barwnej mapy szczegółowej. 
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Wybierz miejsce, w którym rzeźba terenu sprzyja budowie wyciągu narciarskiego. 
Powyżej na mapie narysuj trasę wyciągu, drogę dojazdową i parking, stosując podane 
w legendzie sygnatury. 

 
24 – Pytania do mapy Kaskada Soły – maj 2011  
Zadanie 1. (1 pkt) 
Na fotografii lotniczej przedstawiono fragment obszaru barwnej mapy. 

 
Podaj: 
– nazwę jeziora oznaczonego literą A ....................................................................................... 
– literę, którą oznaczono położenie lądowiska szybowców znajdującego się na mapie 
   w polu F5 ..................... 
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Zadanie 2. (1 pkt) 
Zapisz wartości wysokości podanych obiektów wraz z jednostkami (m lub m n.p.m.). 
Wysokość bezwzględna Źródła Maryjnego (B2) ................................................ 
Wysokość względna szczytu wzniesienia Jaworzyna (G6) w stosunku do Przełęczy Cisowej 
(H5) ................................................ 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Podaj dwie przyrodnicze cechy rezerwatu Buczyna na Zasolnicy (E2/E3). 
1. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 4. (2 pkt) 
Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia spośród podanych w nawiasach, 
tak aby opis trasy podróży samochodem z hotelu Odys (D8) do parkingu przy dolnej 
stacji kolei linowo-terenowej na Żar (F5) był prawdziwy. 
Z hotelu jedziemy wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego drogą (asfaltową / gruntową) 
.............................................................. . Przed miejscowością Czernichów mijamy położoną 
po prawej stronie zaporę, która spiętrza wody Jeziora (Międzybrodzkiego / Żywieckiego) 
................................................................................. . Przez miejscowość Czernichów jedziemy 
(prawym / lewym) ...................................................... brzegiem Soły. W przysiółku Do Toczka 
po przekroczeniu mostu skręcamy w prawo i po około 300 m dojeżdżamy do skrzyżowania, 
przy którym stoi kościół i (restauracja / kawiarnia) ................................................................. . 
Dalej – aż do przystanku autobusowego – jedziemy w kierunku (SW / NE) ............................. . 
Za przystankiem skręcamy w lewo i drogą prowadzącą serpentynami dojeżdżamy do celu 
podróży. 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Podaj trzy funkcje, które pełnią sztuczne jeziora na górskich rzekach. 
1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
Zadanie 6. (1 pkt) 
Wyjaśnij, dlaczego na obszarze przedstawionym na mapie lasy zmniejszają zagrożenie 
powodziowe. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 7*. (1 pkt) 
Na fotografii przedstawiono fragment Pasma Łamanej Skały i zbiornik na górze Żar. 
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Zaznacz nazwę góry, z której wykonano fotografię. 
A. Kościelec (G6) 
B. Palenica (G2) 
C. Rogacz (C5) 
D. Hrobacza Łąka (B2) 
Zadanie 8*. (2 pkt) 
Teren przedstawiony na mapie leży w Karpatach Zewnętrznych (Beskidach) zbudowanych 
ze skał fliszowych. 
a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
Na północnym stoku Hrobaczej Łąki (B2) były eksploatowane skały 
A. magmowe głębinowe. 
B. magmowe wylewne. 
C. osadowe. 
D. przeobrażone. 
b) Na podstawie mapy i własnej wiedzy wymień dwie zmiany w litosferze, hydrosferze 
lub pedosferze, które nastąpiły na północnym stoku Hrobaczej Łąki (B2) na skutek 
eksploatacji surowców skalnych. 
1. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 9*. (1 pkt) 
Po intensywnych opadach atmosferycznych w 2010 r. utworzyło się osuwisko na obszarze 
osiedla domów rekreacyjnych w przysiółku Łazki (E4) na północno-zachodnim stoku góry 
Żar. 
Wymień dwa działania człowieka sprzyjające powstawaniu osuwisk. 
1. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 


