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Uwaga! Mapy topograficzne do zadań zamieszczono na stronie geograficznej szkoły w 
zakładce mapy! 
DO MAPY PARK KRAJOBRAZOWY CHEŁMY 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Oblicz wysokość względną między najwyższą i najniższą kulminacją Muchowskich 
Wzgórz. Zapisz obliczenia. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
Różnica wysokości wynosi:……………………………………. 
 
Zadanie 2*. (2 pkt) 
Oblicz średnie nachylenie stoku od szczytu Bazaltowej Góry (pole C3), wzdłuż 
czerwonego szlaku w kierunku S do punktu, w którym szlak ten przecina drogę lokalną 
(przy parkingu), położonego na wysokości 300 m n.p.m. Długość szlaku na tym odcinku, 
zmierzona na mapie wynosi 1,3 cm. Wynik podaj w %. Zapisz obliczenia. 
Warstwice poprowadzono co 20 m 

 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Średnie nachylenie stoku: ........................ % 
 
Zadanie 3*. (1 pkt) 
Oblicz odległość w stopniach pomiędzy równoleżnikiem przechodzącym przez Rezerwat 
Wąwóz Myśliborski a Zwrotnikiem Koziorożca. Zapisz obliczenia. Wynik podaj z 
dokładnością do 01'. 
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Miejsce na obliczenia: 
 
 
Odpowiedź: ......................................................................................... 
Zadanie 4*. (2 pkt) 
 
Pole B2 na załączonej mapie w skali 1: 60 000 ma powierzchnię 36,58 cm2 . 
Oblicz powierzchnię tego pola na mapie w skali 1 : 200 000. Zapisz obliczenia. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: ................................................................................................... 
Zadanie 5*. (lpkt) 
Podaj   nazwę   metody   kartograficznej,   którą   zastosowano   na   załączonej    mapce 
do przedstawienia struktury użytkowania ziemi w Polsce według województw. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: J. Kądziołka, K. Kocimowski, E. Wołonciej, 
Świat w liczbach 2006/2007, WSiP 2006. 
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Zadanie 6*. (2 pkt) 
W badaniach geograficznych wykorzystuje się różne sposoby pozyskiwania informacji. 
Wymień   trzy   bezpośrednie   metody  zbierania   informacji,   dotyczących   
problemów degradacji środowiska geograficznego. 
1.....................................................................................................................................................
.. 
2.....................................................................................................................................................
.. 
3.....................................................................................................................................................
. 
 
 
DO MAPY WYŻYNA KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKA 
Zadanie 1. (2 pkt) 
Turysta wybrał się na wycieczkę na szczyt wzniesienia Dąbrówka (pole E7). 
a) Oblicz różnicę wysokości, jaką musi pokonać turysta wędrujący ze szkoły w Chechle 
    (pole E6) na szczyt wzniesienia Dąbrówka (pole E7). Zapisz obliczenia. 
Obliczenia 
 
 
 
 
Różnica wysokości ................... m 
b) Podkreśl poprawne zakończenie zdania. 
Ze wzniesienia Dąbrówka (pole E7) turysta może w dniu 22 czerwca obserwować zachód 
Słońca, patrząc w kierunku miejscowości 
A. Błędów. 
B. Klucze. 
C. Kwaśniów. 
D. Grabowa. 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytem Dąbrówki (pole E7) 
a szczytem Bucznej Góry (pole F7). Podaj wynik z dokładnością do 0,1 km. Zapisz 
obliczenia. 
Obliczenia 
 
 
 
 
 
Odległość w terenie ................... km 
Zadanie 3*. (1 pkt) 
Z wieży zamku w Podzamczu (pole G1) zmierzono azymuty w kierunku 

A. Małej Skały (pole G2) 
B. skały Gołębnik (pole G2) 
C. wzniesienia o wysokości 434 m n.p.m. (pole H2) 
D. wzniesienia o wysokości 456 m n.p.m. (pole F2). 

Zapisz literę, którą oznaczono obiekt o największej wartości zmierzonego azymutu. 
Litera ................. 
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MAPY KASKADA SOŁY – MAJ 2011 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytami gór Jaworzyna (G6) i Cisowa 
Grapa (H5). Podaj wynik z dokładnością do 0,1 km. Zapisz obliczenia. 
Obliczenia 
 
 
 
 
 
 
Odległość w terenie ................... km 
Zadanie 2*. (1 pkt) 
Wpisz nazwy kartograficznych metod prezentacji, które zastosowano na mapie 
„Kaskada Soły” do przedstawienia 
– występowania lasów ................................................................................................................. 
– rzeźby terenu ............................................................................................................................ 
Zadanie 3*. (1 pkt) 
Z punktu widokowego obok szczytu góry Żar (F4) zmierzono azymut w kierunku szczytu 
góry Cisowa Grapa (H5). 
Zaznacz wartość azymutu zmierzonego z tego punktu widokowego w kierunku szczytu 
Cisowej Grapy. 
A. 60° 
B. 100° 
C. 160° 
D. 230° 
Zadanie 4*. (2 pkt) 
Długość trasy kolei linowo-terenowej (F4/F5) na mapie wynosi 2,6 cm. Górna stacja tej kolei 
jest położona na wysokości 750 m n.p.m. 
Na podstawie mapy oblicz średnie nachylenie trasy kolei linowo-terenowej. Podaj wynik 
w %. Zapisz obliczenia. 
Obliczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Średnie nachylenie ......................... % 
Zadania dodatkowe 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Poniżej zamieszczono fragment mapy z atlasu samochodowego Polski, przedstawiający 
fragment Suwalskiego Parku Krajobrazowego, taki jak na dołączonej mapie topograficznej. 
Odległość zmierzona pomiędzy tymi samymi punktami na obu mapach wynosi odpowiednio 
18 cm (na topograficznej) i 3 cm (na samochodowej). Podaj skalę mapy samochodowej. 
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Skala ................................. 
 

 
Do mapy POJEZIERZE KASZUBSKIE (Kartuzy) 
 
Zadanie 4. (2 pkt) 
Poniżej przedstawiono średnią temperaturę powietrza w styczniu na poziomie rzeczywistym 
w wybranych stacjach meteorologicznych na obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Wykreśl 
izotermę dla wartości: -2,0°C 

 
 
 
DO MAPY – OKOLICE PŁOCKA 
Zadanie 1. (4 pkt) 
W Brudzeńskim Parku Krajobrazowym w miejscowości Biskupice na wysokości 53 m n.p.m. 
jest ujście Skrwy Prawej - prawego dopływu Wisły i jest to najniżej położony punkt na 
Mazowszu. Od Biskupic do Sikorza prowadzi czerwony szlak turystyczny. 
a) Oblicz odległość w terenie w linii prostej między ujściem Skrwy w Biskupicach 
    i skrzyżowaniem dróg w Sikorzu. 
Miejsce na obliczenia 
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Wynik ............................ 
b) Oblicz, jaką różnicę wysokości pokonuje turysta na trasie szlaku turystycznego      
pomiędzy ujściem Skrwy w Biskupicach a skrzyżowaniem dróg w Sikorzu. 
Miejsce na obliczenia 
 
 
 
 
 
 
 
Wynik ........................... 
Zadania przykładowe ŁÓDŹ 
Zadanie 1 (2pkt) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Źródło: Atlas Polski, PPWK 2001 
a) Podaj, dobierając z wymienionych poniżej, dwie metody kartograficzne, które 
wykorzystano do zilustrowania zagadnień przedstawionych na mapie. 
 

1) izarytmiczna,     2) kartogram, 3) diagram, 
4) kartodiagram,   5) zasięgów,    6) powierzchniowa 

 
...............................,................................ 
b) Podaj kartograficzną metodę prezentacji zjawisk, za pomocą której można 
przedstawić: 
 
1. Roczny rozkład ciśnienia powietrza na Ziemi................................................................. 
2. Podział administracyjny Polski........................................................................................ 
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DO MAPY – POJEZIERZE LESZCZYŃSKIE 

Zadanie 1. (3 pkt) 
Wykreśl przekrój batymetryczny (głębokościowy) J. Dominickiego wzdłuż zaznaczonej 
na planie batymetrycznym linii A - B. Uzupełnij opis wartości głębokości. 

 
 
DO MAPY PIENIŃSKI PARK NARODOWY 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Oblicz, na jakiej wysokości n.p.m. położone jest lustro wody w Jeziorze Czorsztyńskim, 
jeżeli wysokość względna pomiędzy szczytem Piekiełko a brzegiem tego jeziora wynosi 
148 m. Zapisz obliczenia. 
Miejsce na obliczenia: 

 

Odpowiedź: 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Długość tamy, która oddziela Jezioro Czorsztyńskie od Jeziora Sromowieckiego, wynosi 
na mapie 1,5 cm. Oblicz długość tej tamy w terenie i zakreśl poprawną odpowiedź. 
Miejsce na obliczenia: 
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DO MAPY TATRZAŃSKI PARK NARODOWY 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Powierzchnia Morskiego Oka wynosi 35 ha (1 ha = 10 000 m2).  
Oblicz powierzchnię, jaką zajmuje Morskie Oko na mapie w skali 1:75 000. Zapisz 
obliczenia. 
 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Poniższy rysunek przedstawia różne rodzaje metod prezentacji kartograficznej. 

 

 
 
Wpisz nazwę i oznaczenie literowe metody kartograficznej, którą należy zastosować  
do przedstawienia wielkości PKB według działów gospodarki dla wybranych krajów 
Europy 
 
Nazwa metody:……………………………………………… oznaczenie literowe: …….. 
Do mapy GÓRY STOŁOWE II 
Zadanie 1. (2 pkt) 
Powierzchnia rezerwatu „Wielkie Torfowisko Batorowskie” wynosi na załączonej mapie 
turystycznej 1,6 cm2. 
Oblicz powierzchnię tego rezerwatu w terenie. Zapisz wykonywane obliczenia. 
Wynik podaj w km2. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
Powierzchnia rezerwatu: .......................... 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Podkreśl dwie kartograficzne metody prezentacji zjawisk, które zastosowano na 
załączonej mapie turystycznej. 
A. Izarytmiczna 

A D B C 
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B. Kartodiagramu 
C. Kartogramu 
D. Sygnaturowa 
 
Do mapy POBRZEŻE KASZUBSKIE (JEZIORO ŻARNOWIECKIE) 
Zadanie 2*. (2 pkt) 
Długość Jeziora Żarnowieckiego zmierzona na załączonej mapie wynosi 16 cm. Oblicz 
i podaj skalę liczbową mapy, na której odległość ta wyniesie 4 cm. Zapisz obliczenia. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: Skala liczbowa mapy ...................................... 
 
Do mapy BIESZCZADY (styczeń 2009) 
 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Zaznacz poprawne zakończenie zdania. 
Azymut z Osadzkiego Wierchu w kierunku szczytu Roh wynosi 
A. 70o  B. 110o  C. 160o  D. 200o 

 
Zadanie 2*. (1 pkt) 
W tabeli zostały zapisane wyniki pomiarów głębokości rzeki. Pomiary były prowadzone 
wzdłuż przekroju poprzecznego koryta rzeki, w jej środkowym biegu, co 20 m od jej lewego 
brzegu. 

 
Narysuj poprzeczny przekrój koryta rzeki, opisując odpowiednio skalę pionową 
i poziomą przekroju. Lustro wody przyjmij jako poziom 0. 
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Zadanie 3*. (1 pkt) 
Wykonaj polecenia, wykorzystując załączony tekst i własną wiedzę. 
Jak wynika z badań przeprowadzonych w Indiach, w tym kraju w związku 
z dynamicznym rozwojem miast i wzrastającym zapotrzebowaniem na paliwo występuje silny 
proces wylesiania. Na podstawie analizy obrazów satelitarnych ustalono, że obszary zwartych 
kompleksów leśnych występują dopiero w promieniu 100 km od każdego z dziesięciu 
największych miast, a ta odległość stale się powiększa. Najsilniej ten proces zachodzi 
w rejonie Delhi, gdzie w ciągu niespełna jednego dziesięciolecia powierzchnia leśna 
zmniejszyła się aż o 60%. 
Na podstawie: L.R. Brown, J. Jacobson, Raport o stanie świata 1984, PWE Warszawa, 1990 
Oceń przydatność obrazów satelitarnych jako źródła informacji. Ocenę uzasadnij 
jednym argumentem. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
DO MAPY ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY 
 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Podaj nazwę metody kartograficznej, za pomocą której przedstawiono na mapie: 
– ukształtowanie powierzchni .................................................................................................. 
– obiekty noclegowe .................................................................................................................. 
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Zadanie 2. (2 pkt) 
Oblicz średnie nachylenie stoku od szczytu Łysicy (pole A2) wzdłuż czerwonego szlaku 
w kierunku WNW do punktu, w którym szlak zmienia kierunek o 90°, położonego 
na wysokości 470 m n.p.m. Wynik podaj w %. Skalę mapy podano w legendzie 
zamieszczonej w zadaniu 1. Zapisz obliczenia. 

 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Średnie nachylenie stoku: ............................ % 
 


