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2. Ruch obiegowy Ziemi
Zadanie l.
Skreśl niewłaściwe określenia tak' aby tekst byt zgodnyz prawdą.

Aź do XVl vr'. wierzono, że Ziemia / słońce krąźywokół Ziemi / Słońca. Ta teoria, naz}.\Ą'ana teorią
geocentryczną / heliocentryczną, zostara zakwestionowana dopiero przez Kopernika / Hubble'a -
twóIcę teorii geocentrycznei / heliocentlycznej. Zgodni€ z nią ruĆh slońca wokół Ziemi / Ziemi
wokól slońca odb}.wa się po orbicie, która ma kształt koła / elipsy. Ten ruch odbywa się wkierunku
zgodnym z ruchem / przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a okreŚ obiegu wynosi fok / miesiąc'

Zadanie 2,

Na ilustracji zostalo plzedstawione oświetlenie Ziemi w pewnym momencie określonego dnia wroku.

a) podai datę, któIei dotycŻy przedstawiona sytuacia.

b) zapisz numery mieisc, które w momencie przedstawionym na ilustracii rPełniają opisane
poniżei kryt€ria.

A. Panuie dzień: , i

B. Panuie noc polarna:

C, Slońce góruje w zenicie:

D. Panuje dzień polafny: . _ '

E. słońcejest widoczne na linii holyŻontu|
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Zadanie 3.

Podlceśl te spośród podanych skutków ruchów ziemi, które dotyczą ruchu obiegowego.

A. Następstwo pór foku.
B. Zmiana czasu.

c. Zmiana miejsĆa wschodu i zaĆhodu słońca na widnokręgu.
D. Splaszczenie biegunowe Ziemi.
E. Pozorna wędrówka 8wiazd nad horyzontem.
Ę Zmiana wysokości Slońca nad widnokręgiem w momencie góIowania.
G. zmiana długości dnia i nocy'

Zadanie 4,

Uzupełnii poniźśzą ilushację przedŚtawiaiącq strefy oświetlenia ziemi.
w tym celu rłykonai polecenia.

a) PodpiŚz ŻMnaczone równoleżniki.

b) Żaznacz zgodnie zlesendą poŚŻczególne strefy oświetlenia zidńi.

u m edzvzwrotnikowa
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Zadanie 5.

zaznacz w kaźdymwierszu tabeli litelę odpowiadaiącą właściwei śtteffe oświetlenia ziemi.
A. Strefa podbiegunowa. B. Strefa umiarkowana. c. stlefa międzyzwrotnikowa.

1. Tylko tam słońce gÓruje w zen cle dwlkrotnie w ciągu roku. l A B c 
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3' Doc era tam największa iość enelgll cieplnej' i n ''s -c
4' Wysokość górowania slońca oscyluje tam mędzyo. igo". A B ] c
4 Bozciąga się na przvkład międŻy hołem poooiegunowym południowym
'' a oieqfien połuonlowvm' ' A B c

6' ] Do;iera tam najmniejsza ilosc eneęii cioprnej' A , " 
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