
Zestaw 4 12.05.2020

1 Uzupełnij rysunek tak, aby przedstawiał zaćmienie Słońca. Dorysuj odpowiednie 
ułożenie Księżyca i Ziemi. (1 
p.)

SŁOŃCE

2 Wyjaśnij, dlaczego promień Ziemi prowadzony od jądra Ziemi do bieguna jest krótszy od 
promienia równikowego. (1 
p.)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Dokonaj analizy zamieszczonego rysunku i oblicz szerokość geograficzną, na której leży 
Warszawa. (2 
p.)

Miejsce na obliczenia: ..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wynik: .............................................................

4 Poniżej wypisano następstwa ruchów Ziemi. Przy każdym z podanych zdań wpisz nazwę 
ruchu, który wywołuje taką sytuację. Użyj określeń: obrotowy, obiegowy. (2 
p.)
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a) doba jako podstawowa jednostka czasu – ruch .......................................................................

b) pory roku – ruch .......................................................................

c) zjawisko dnia i nocy – ruch .......................................................................
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5 Oblicz długość geograficzną statku, na którym marynarze obserwują południe słoneczne,
zaś ich rodziny podczas rozmowy telefonicznej z Warszawą informują, że radio podaje u
nich godzinę  19.20  czasu  urzędowego.
(2 p.)

Miejsce na obliczenia: ..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wynik: .............................................................

6 Przeanalizuj zamieszczony poniżej rysunek, a następnie w podanych zdaniach
charakteryzujących  oświetlenie  Ziemi  skreśl  błędne  wyrażenia,  tak  aby  zdania  były
prawdziwe.          
(2 p.)

a) W dniu tym występuje przesilenie zimowe/równonoc.
b) Promienie słoneczne docierają wówczas pod kątem 66°34’ na zwrotnik Raka/równik.
c) W Europie jest wówczas najdłuższa/najkrótsza noc w roku.

7 Zakładając, że statek przepływa w kierunku oznaczonym na rysunku strzałką, wpisz
w wykropkowanym miejscu odpowiednią datę.                                                                                       (1
p.)

120°

.................................

180° 120°

1.10.2013

8 Oblicz wysokość Słońca obserwowaną w południe 22 XII na szerokości geograficznej 38°S.
(2 p.)

Miejsce na obliczenia: ..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wynik: .............................................................
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9  Uzupełnij rysunek. (2 p.)

23°W

13.00 14.00

10 Latem samolot wystartował z Poznania o godzinie 13.30 czasu urzędowego i leciał trzy
godziny do Moskwy. O której godzinie czasu strefowego wylądował w Moskwie, jeśli
wiadomo, że  obowiązuje  tam  czas  późniejszy  o  trzy  godziny  od  czasu  w  Londynie?
(2 p.)

Miejsce na obliczenia: ..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wynik: .............................................................

11 Mapa przedstawia rozmieszczenie miast Polski. Wykonaj na jej podstawie polecenia A i 
B. Uwzględnij następujące miasta: Lublin, Katowice, Poznań, Szczecin. (2 p.)

A) Wpisz nazwy tych miast w kolejności od najpóźniejszego do najwcześniejszego momentu 
południa słonecznego.

............................................. – ............................................. – ............................................. – .............................................
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B) Wpisz nazwy tych miast w kolejności od najdłużej do najkrócej trwającej nocy podczas 
przesilenia zimowego.

............................................. – ............................................. – ............................................. – .............................................

12 Uporządkuj w kolejności malejącej następujące ciała niebieskie z Układu Słonecznego, 
biorąc pod uwagę ich wielkość. (1 
p.)

Ciała niebieskie: planetoida, Saturn, Księżyc, Merkury, kometa, Ziemia, Słońce.

13 Odczytaj współrzędne geograficzne punktu A i oblicz wysokość Słońca nad horyzontem 
w momencie górowania w dniu przesilenia zimowego. (2 
p.)

23°30’ 25°40’ 25°50’

33°20’

A 33°10’

Długość geograficzna: ............................................................................................

Szerokość geograficzna: .......................................................................................

Miejsce na obliczenia: ..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wynik: .............................................................
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