
 

 

 

ZADANIA Z GEOGRAFII DLA CHĘTNYCH 

1. Uszereguj podane skale od najmniejszej do największej: 1:250000, 1:20000000, 1:50, 1:75000, 
1:60000, 1:1250000. 

2. Skale mianowane 1cm -> 50m, 1cm -> 250m, 1cm -> 2km przedstaw w postaci skali liczbowej. 
3. Podwórko szkolne ma 85m długości i 35m szerokości. Oblicz, jakie byłyby wymiary tego 

podwórka na planie, jeśli zastosowalibyśmy skalę 1:500. 
4. Most Trzebnicki ma 300m długości. Na planie miasta ta długość wynosi 1,2cm. Oblicz skalę 

planu. 
5. Kanał Wieprz-Krzna jest najdłuższym w Polsce (140km). Na mapie jego długość wynosi 11,2cm. 

Oblicz skalę mapy. 
6. Półwysep Skandynawski zajmuje obszar 800 tys. km2. Oblicz ile cm2 zajmuje ten półwysep na 

mapie w skali 1:40 000 000. 
7. Islandia zajmuje obszar 102 tys. km2. Oblicz ile cm2 zajmuje ta wyspa na mapie w skali 1:20 000 

000. 
8. Morze Norweskie ma powierzchnię 4 020 tys. km2. Oblicz skalę mapy świata, na której ta 

powierzchnia wynosi 4,02 cm2. 
9. Wędrowiec dotarł do schroniska na stoku góry, które znajduje się na wysokości 1200m n.p.m. 

Szczyt ma 1603m. Oblicz wysokość względną między schroniskiem a szczytem. 
10. Turysta wspina się na szczyt, który leży na wysokości 1425m n.p.m. Wysokość względna, jaką 

musi przebyć wynosi 825m. Oblicz na jakiej wysokości znajdował się turysta, kiedy rozpoczynał 
wędrówkę. 

11. Najwyższym miejscem w Polsce jest szczyt Rysy (2499m n.p.m.), a najniższym – depresja na 
Żuławach Wiślanych o wysokości 1,8m n.p.m. Oblicz, ile metrów w pionie dzieli te dwa miejsca. 

12. We Wrocławiu 13 II 2001r. zanotowano następujące temperatury powietrza o 7oo +4oC, o13oo 
+12oC, a o 19 +50C. Oblicz średnią wartość temperatury powietrza w ciągu doby. 

13. W tabelce zamieszczono średnie temperatury miesięczne powietrza w oC (t) oraz przeciętne 
miesięczne sumy opadów w mm (o) obliczone na podstawie wieloletnich obserwacji. Na 
podstawie tych danych oblicz średnią roczną temperaturę powietrza i roczną sumę opadów dla 
każdej z wymienionych miejscowości.  

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Rzym t 6,9 7,9 10,7 13,9 18,1 22,1 24,7 24,6 21,6 16,5 11,6 8,5 

 o 77 89 78 77 64 47 14 22 68 129 116 106 

Kursk t -9,9 -8,2 -3,7 4,7 13,1 17,4 19,3 18,4 12,8 6,4 -1,5 -6,7 

 o 35 33 40 37 48 68 67 62 38 47 39 41 

Stacja t -1,7 -5,3 - -13 - - - - -17 - -7,2 -2,6 

              

 o 16 18 35 37 46 53 54 44 46 34 25 19 

              

 

16. Oblicz, jaka temperatura powietrza jest na Śnieżce (1602m n.p.m.), jeśli w Karpaczu (702m 
n.p.m.) jest +2oC. 

17. Grzesiek i Kasia mieszkają w dwóch miastach. Miasto w którym mieszka Kaśka, leży dokładnie 
na północ od miasta, gdzie mieszka Grzesiek. Obydwoje w tym samym dniu zmierzyli wysokość 
Słońca w momencie górowania. U Kaśki Słońce górowało na wysokości 35o, u Grześka na 
wysokości 40o. Odległość między obu miastami zmierzona wzdłuż linii północ-południe wynosi 
556km. Oblicz obwód Ziemi. 

18. W tym samym dniu w mieście C Słońce górowało na wysokości 25o, a w mieście D na wysokości 
43o, po południowej stronie nieba w obu miastach. Oblicz odległość między tymi miastami, 
wiedząc że leżą na tym samym południku a obwód kuli ziemskiej w przybliżeniu wynosi 40000km. 

19. Kair i St. Petersburg leżą na tym samym południku. Szerokość geograficzna Kairu to 30oN, 

natomiast St. Petersburga 60oN. Jaka jest odległość między tymi miastami, jeśli obwód kuli 

ziemskiej w przybliżeniu wynosi 40 080km. 

20. Wrocław i Słupsk leżą na tym samym południku. Szerokość geograficzna Wrocławia to 51oN, a 

Słupska 54,5oN. Oblicz obwód Ziemi, jeśli odległość między tymi miastami wynosi 389,6km. 

21. Oblicz długość łuku między Tunisem (37oN 10oE) a Hamburgiem (54oN 10oE). 



 

 

 

ZADANIA Z GEOGRAFII DLA CHĘTNYCH 

22. Oblicz rozciągłość południkową w stopniach i kilometrach Australii między skrajnymi 

przylądkami Jork (10o42`S 142o31`E) i Wilsona (39o05`S 144o20`E). 

23. Oblicz różnicę czasu miejscowego między Wrocławiem (17oE) a Krakowem (20oE). 

24. Oblicz, która godzina czasu miejscowego jest w Londynie, gdy w Zgorzelcu (14oE) jest godzina 

12oo czasu miejscowego. 

25. Oblicz, która godzina czasu miejscowego jest w Bonn (7oE), gdy w Kujbyszewie (50oE) jest 

godzina 8oo czasu miejscowego. 

26. Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeśli 21 marca Słońce górowało po 

południowej stronie nieba na wysokości 57o47`. 

27. 21 marca obserwator znajdował się na 40oN. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i 

określ, po której stronie nieba widział on Słońce. 

28. 21 marca obserwator znajdował się na 13o55`N. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania 

i określ, po której stronie nieba widział on Słońce. 

29. 22 czerwca obserwator znajdował się na 63o48`S. Oblicz wysokość Słońca w momencie 

górowania i określ, po której stronie nieba widział on Słońce. 

30. 22 grudnia obserwator znajdował się na 16oN. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania i 

określ, po której stronie nieba widział on Słońce. 

31. Oblicz jaki procent powierzchni ogółu lądów na Ziemi (149mln km2) stanowi Afryka (30mln 

km2). 

32. Podaj powierzchnię Europy, wiedząc że stanowi ona 7% powierzchni wszystkich lądów razem 

(149mln km2). 

 

33. Oblicz liczbę ludności Lichtensteinu w 1998r. wiedząc, że na 1km2 przypada 160 osób a 

powierzchnia 0,2tys. km2. 

 

34. Oblicz powierzchnię Islandii wiedząc, że na 1km2 przypada 2,63 osoby a liczba ludności w 

1998r. wynosiła 271tys. 

 

35. W kraju liczącym 50mln ludzi w jednym roku urodziło się 548tys. dzieci a zmarło 390tys. osób. 

Oblicz przyrost naturalny i wskaźnik przyrostu naturalnego w tym państwie. 

36. W kraju liczącym 10mln ludzi współczynnik zgonów wynosił 8 promili. Oblicz ile osób zmarło w 

tym państwie w jednym roku. 

 

37. W pewnym kraju w jednym roku imigracja wynosiła 2,6tys. osób a emigracja 18,4tys. osób. 

Oblicz saldo migracji w tym państwie. 

38. Oblicz przyrost rzeczywisty w Polsce w 1998r. wiedząc, że urodziło się 394,4 tys. dzieci a zmarło 

375,1tys. osób oraz że imigracja wynosiła 8,9tys. a emigracja 22,2tys. 

39. Oblicz saldo handlu zagranicznego w Polsce w 1998r. wiedząc, że import wynosił 47053mln dol. 

USA a eksport 28228mln dol. USA. 

40. Oblicz wartość importu w pewnym państwie w jednym roku wiedząc, że saldo handlu 

zagranicznego wynosiło 21,4mld dol. USA a eksport wynosił 37,5mld dol. USA. 

41. Oblicz wartość eksportu w pewnym państwie w jednym roku wiedząc, że saldo handlu 

zagranicznego wynosiło –6,2mld dol. USA a import wynosił 36,6mld dol. USA. 

42. Średnia gęstość zelektryfikowanych linii kolejowych w Polsce wynosiła w 1998r. 3,7km/100km2. 

Oblicz długość linii zelektryfikowanych ogółem wiedząc, że powierzchnia Polski wynosi 

312,7tys. km2. 

43. Sytuacja demograficzna Polski po 1945r. ma ścisły związek ze stratami jakie nasz kraj poniósł w 

czasie II wojny światowej – według Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady 

Ministrów z 1947r. życie straciło 6 028 000 obywateli polskich, 590tys. stało się inwalidami a 

według szacunków demograficznych – nie urodziło się w latach 1929-45 1,2mln dzieci. Oblicz 

jaki procent obywateli polskich straciło życie w II wojnie światowej skoro przed wojną Polska 

liczyła 34 849 000 ludności (dane z 1938r.) 

44. Oblicz zbiory zbóż na 1 mieszkańca w 1998r. w Kanadzie wiedząc, że zbiory zbóż w tym 

państwie wynosiły 49mln ton a liczba ludności 30,3mln. 


