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zadanie 1.
ZaŻnacz te spośród wymienionych następstw, któIe dotycŻą ruchu oblotow€8o zieini.

! Splaszczenie ziemi prz) bieguna(h.

! występowanie astronomicŻnych pór roku.

! Występowanie dnia i nocy.ś! 
sila Coriolisa'

! Zmlala dJugoścr drrIa i nocy'

! zmiana miejscavrschodu i zachodu slońca nadwldnokęgiem.

! Pozorny ruch Słońca i innych ciał niebieŚkich po sklepieniu niebieskim.

Zadanie 2,
Ilustracja prŻedstawia chvdlov[e ośńetlenie kuli Żiemskiei. W)raźnie widoczny jest na njej zasjęg

dnia i nocy oraŻ glanice międzynimi.
wykonai pol€cenia na podstawie wła6n€i wiedzy onŻ iluŚtracii.

a) zazn^cz strŻAłką kiefilnek obrotu ziemi wokół wła6nei ośi.

b) Narysui granicę wy'naczającą dŻi€ń i noc.

c) wymień nazwy tzech państ$'' w których trwa
dzień, oraŻ trŻech palistrł', w których trła noc.

Zadanie 3,
oceń pTawdŻiwość poni^Żych zdai. zaznaczlitelę P' j€śli Żdanie j€śt prawilziwe,
lub literę F - j€ś1i ieśt fałŚz}'we.

A. Zachód Słońca trwa dfuzej, a prez to jest bardziej malowliczy w umiarkowanych
szerokościach geo gralicznych.

B' ziemia obraca się wokół własnej osi ze wschodu na zachód.

c' stałą poŻycję na nocq'm niebie zajmuje tylko GwiaŻda Polarna'

D' Rzeczywisty cŻaś Pełnego obrotu ziemi w'nosi 23 godŻiny 56 minut i 4 sekundy,
czyli dobę gwiazdową.

x' Umowną międzynalodową linię zmiany daty wyznacza poludnik 0".

F' Czas mierŻony na podstawie pozolneBo ruchu Słońca naą.wamy czasem ŚłonecŻn}rrn.

G' |ednakowy czas słoneczny występuje tylko w miejscach położonych na tym sam)łn
równol€żniku.
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Zadanie 4.
CŻas oParty na poŻorn}Tr ruchu słońca naz}.wamy cŻasem słonecznFn' Ustala się go dla danego
miejsca na podstawie wysokości Słońca nad widnoklęgiem' Południe słoneczne w}Żnacza moment
8óIowania slońca nad danym południkiem miejscow}m' Miejsca polożone na łłn sam}łn południku
mająjednakowy cŻas słoneczny. PeĘ oblót ziemi wokół wlasnej osi (o 360.) tlwa dobę' Z tego
wynika, że w ciągu l h Ziemia obnca się o 15''

a).oblicŻ, wiakim czaŚie zi€mia obróci się o l", a także o l'.
oblicŻenia:

b) oblicz czas Śłon€€Żny w seattle (r22'w), ieśli w La Paz (68"w) iest ('toreŁ 8odzina l9:l5.
oblicŻenia:

Zadanie 5.
Na foto8lafii p*edstawiono zjawisko świetlne
1vidoczne jako świecenie się gómych warstw
atmo'ler)' obserwuje śl9 Je 8łóWJlie w okresie
Żimow}ryn.

Podaj nazwę pŻedstawionego ziawiska oraz
przykłady dwóch mieisc, w których moźna
je Żaobselwować.



Zadanie 6,
loJfi." totog."n". wytierz naŻ{y miast sPośró<l po<lanych przyl'ładów' Następnie zapisz symbole

titerowe odpowiadajłc€ opisom tyó mieisc'

Belgrad, Tuluzą Marrakesz' Praga' DźodhpuĄ Bufino

A. To flancuskie miasto okleśia się często miane rn tóżoweło (Ia 1jille tose) Ż Powodu chajakterystycŻnej

czerwonej cegly na elewacjach wielu budynków'

B. W Ęłn mieście do dzis niemal $ nie7mienionvm 5lanie pr7etrwaly pierws/e mur1 miejrbe' ktore'

\łu nlesiono iuż na pocąr]ru XJl w Ió budulcem je5l labia - materia] zloiony glÓwnle z c7erwonel

gliny' od niego'i^'Żięło się okeślenie: czerwone miasto'

c. ilia"to połozon. w pó}nocno_Żachodnich In'Iiach, naŻ}'wane często niebieskim' Niegdy'ś ł'm kolo

rem elewacje domów malowali bramini, potem stało się to tndycją tego miejsca'

D. Zaledwie 9 km od Wenecji znajduie się nieńelka rybacka wysepka' zwana pereĘ weneckiej iaguny'
-' 

ńń"*" u*ń a"*óW i l ic Ę tmaycją' Dawniej miaĘ pomoc p.owracająqłn z polowu rybakom

odnul"źć toną." *po."nnejmgle domostwa' Dzjś stanowią nrewąĘ]iwą atrakcję turystyczną'

Zadanie 7,
u""p"ł"i; otaę. wpi.z przykładowe naŻwy kraiobrazów, któI€ różnił Śię wskazan}'uli c€chlmi'

Wykorz}śtai dostępn€ źiódła inforrnacii.

cecha rożnicująca kraiobraz PrŻykład kraiobrazu

Dominującyn'] kolorem ]est tu biel'

Dom]nującym kolorem jest tu czerń'

są to obsŻary bardzo w lgotne'

są to obszary bardzo suche.

seŻonowość to główna cecha tego kraiobrazu'

Krajobraz n]e zmienia s]ę W ciągu roku'

To kajobraz sirefolly

To kraiobraz astrefo\ty.




