
Zadania z geografii 

1. Oblicz pod jakim kątem padają promienie słoneczne w południe słoneczne w Warszawie (52oN) 22 
grudnia. 

2. Oblicz średnią gęstość zaludnienia na 1km2 w województwie dolnośląskim wiedząc, że liczba ludności 
tego województwa wynosi 2982tys. a powierzchnia 19948km2. 

3. Produkcja energii elektrycznej w Polsce wynosiła w 1998r. 143mld kWh. Oblicz ile kWh przypada na 
jednego mieszkańca wiedząc, że Polska liczyła w 1998r. 38,7mln mieszkańców. 

4. 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. 

5. Na mapie w skali 1:3 000 000 zmierzono powierzchnię wyspy, która wynosiła 7mm2. Jaka jest 
rzeczywista powierzchnia wyspy. 

6. Żeglarz zmierzył wysokość Słońca w południe słoneczne w dniu 22 czerwca. Wysokość Słońca wynosiła 
62,5o. Słońce górowało po południowej stronie nieba. W tym momencie radio podało, że w Londynie jest 
1432 czasu miejscowego. Określ położenie geograficzne statku. 

7. Żeglarz płynący jachtem w kierunku zachodnim, poruszał się po równiku. Podróż rozpoczął z punktu 
leżącego na wybrzeżu Afryki – 9oE. W ciągu tygodnia jacht przebył 10o30` łuku równika. Oblicz ile 
kilometrów przebył żeglarz w ciągu tygodnia. Określ długość geograficzną, na której się znajdował 
po tygodniu podróży. 

8. Słońce góruje w dniu 21 marca na wysokości 39o. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania 
w Londynie w dniach zmian pór roku. 

9. Cieśnina Kaletańska łącząca Kanał La Manche z Morzem Północnym ma w najwęższym miejscu 
32km. Oblicz skalę mapy Europy na której ta odległość wynosi 6mm. 

10. Najwyższą górą Europy jest Mont Blanc (4807m n.p.m.). Oblicz jaka temperatura będzie na Mont 
Blanc jeżeli w Chamonix leżącym na wysokości 1000m n.p.m. jest 10,5oC. 

11. Podaj datę i godzinę czasu miejscowego w Reykiawiku (22oW) i w Kujbyszewie (50oE), gdy 
w Londynie jest godzina 2400 czasu miejscowego dnia 19 października 1998r. 

12. Oblicz liczbę ludności w najludniejszym kraju Afryki w 1998r. wiedząc, że na 1km2przypada 128 osób 
a powierzchnia wynosi 924tys. km2. 

13. Bangladesz zajmował w 1998r. na 6 miejscu pod względem liczby ludności w Azji. Oblicz średnią 
gęstość zaludnienia w tym państwie o powierzchni 144tys. km2i liczbie ludności 122mln. 

14. Jeżeli 22 grudnia we Wrocławiu (17oE) jest godzina 1243 , to która godzina czasu miejscowego jest 
w Waszyngtonie (74oW 39oN). Podaj również kąt wysokości Słońca w momencie górowania w tym 
dniu w Waszyngtonie. 

15. Powierzchnia Ameryki Północnej wynosi 24,2mln km2. Ile cm2 wynosi jej powierzchnia na mapie 
hipsometrycznej świata w skali 1:100 000 000. 

16. Jeśli w miejscowości położonej bardziej na wschód jest godzina 1225 czasu miejscowego, to która 
godzina czasu miejscowego jest wówczas w drugiej miejscowości. Różnica długości geograficznej 
między nimi wynosi 5,5o. 
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17. Największy półwysep Ameryki Południowej przecina równoleżnik 12oN. Ile wynosi ta odległość od 
równika w kilometrach. 

18. Oblicz jaki procent powierzchni Polski (312,7tys. km2) stanowi województwo dolnośląskie (19,9tys. 
km2). 

19. Najdalej wysunięte większe miejscowości Dolnego Śląska to: Syców (18oE) na wschodzie i Sieniawa 
(15oE) na zachodzie. Oblicz rozciągłość równoleżnikową woj. dolnośląskiego w stopniach i 
kilometrach przy założeniu, że 1o odpowiada 68,5km na szerokości geograficznej tych miejscowości. 

20. Oblicz jaka temperatura powietrza będzie na Śnieżce (1602m n.p.m.) jeżeli w Jeleniej Górze (347m 
n.p.m.) jest 20oC, a cały obszar jest w masie powietrza wilgotnego. 

21. Oblicz jaki procent ludności stanowiliby obywatele Polski, jeśli przyjęto by nas do Unii, skoro obecnie 
ludność UE liczy 372mln, a Polski 38,7mln. 

22. Ile wynosi odległość Japonii od lądu azjatyckiego, jeśli na mapie w skali 1:15 000 000 odległość ta 
wynosi 12mm. 

23. Ile wynosi różnica wysokości Słońca 22 czerwca między Przylądkiem Czeluskin (77o45`N) a 
Singapurem (1o20`N). 

24. Ostatnia fala migracyjna w Polsce nastąpiła w latach 80-tych XX w., wyjechało wówczas z Polski 
267tys. osób a przybyło na stałe 17,3tys. Oblicz saldo migracji lat 80-tych. 

25. 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.) 

26. Australia jest najmniejszym kontynentem o powierzchni 7,7mln km2. Największym kontynentem jest 
Azja o powierzchni 44mln km2. Określ ile razy , w przybliżeniu, Australia jest mniejsza od Azji. 

27. Statek wypłynął z portu w Honolulu (21o19`N) i skierował się na północ w kierunku Półwyspu Alaska 
(56oN). Na jakiej wysokości nad horyzontem żeglarze widzieli Gwiazdę Polarną i po której stronie 
nieba kiedy ruszali w rejs i kiedy dopłynęli do celu. 

28. Oblicz w przybliżeniu, o ile skróciła się droga z portów Europy Zachodniej do zachodnich wybrzeży 
Półwyspu Indyjskiego po otwarciu Kanału Sueskiego. 

29. Oblicz różnicę czasu miejscowego między zachodnimi (9o50`W) i wschodnimi (169o40`W) krańcami 
Eurazji. 

30. Światło porusza się ze stałą prędkością 300 000km na sekundę. Oblicz w jakiej odległości od Słońca 
znajduje się Ziemia, jeżeli promień światła przebywa tę odległość w czasie 8 minut 20 sekund. 

31. Oblicz spłaszczenie Ziemi wiedząc, że promień równikowy wynosi 6378,2km a promień biegunowy 
6356,9km. 

32. Określ w przybliżeniu ile razy powierzchnia oceanów (361mln km2) jest większa od powierzchni 
lądów (149mln km2). 
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33. Ile czasu trwa przelot samolotem odrzutowym z północnego krańca Australii (10o41`S) na południowy 
(39o08`S), jeśli samolot porusza się ze średnia prędkością 1000km/h, zaś długość tej trasy podamy z 
dokładnością do 100km. 

34. Podaj datę i godzinę na wschodnim wybrzeżu Australii (153o39`E) jeśli we Wrocławiu (17oE) jest 
1000 8 listopada 2000r. Przedstaw obliczenia dla czasu miejscowego z dokładnością do sekundy. 

35. Oblicz, o ile procent wzrosła liczba zatrudnionych w sektorze prywatnym w 1994r. (9 100,7tys.) 
w stosunku do 1990r. (7 902tys.) wiedząc, że wszystkich zatrudnionych w 1994r. było 14 922,5tys. a 
w 1990r. 14 065,2tys. 

36. Wskaźnik przyrostu ludności to stosunek przyrostu ludności do jej początkowej liczby w ciągu roku, 
podawany w promilach. Oblicz ten wskaźnik dla Meksyku wiedząc, że liczba ludności tego kraju 
wzrosła z 93mln w 1994r. do 96mln w roku 1995r. 

37. 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. 

38. Oblicz plony zbóż w q/ha w Polsce w 1998r. wiedząc, że powierzchnia zasiewów zbóż wynosiła 
7830tys. ha a zbiory zbóż 24mln ton. 

39. Oblicz ilość samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w Polsce w 1998r. wiedząc, że 
samochodów osobowych było w Polsce 8891tys. sztuk a liczba ludności wynosiła 38666tys. 

 

 


