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W poniższym pliku znajdziecie zadania maturalne zebrane z różnych arkuszy od 2015 roku. Numeracja zadań 
pokrywa się z numeracją w arkuszu. Na czerwono podano arkusz z którego pochodzi zadanie. Ułatwi to Wam 
sprawdzenie poprawnej odpowiedzi. Wszystkie arkusze znajdziecie na stronie www.arkusze.pl w folderze 
GEOGRAFIA, zaś do zbioru zadań CKE 2015 na stronie CKE (Matura w nowej formule – materiały dodatkowe – 
materiały dla uczniów i nauczycieli – zbiory zadań). 
Skróty stosowane przy opisie arkuszy: 
NM – nowa matura 
SM – stara matura 
PP – poziom podstawowy 
PR – poziom rozszerzony 
NE – Nowa Era 
Dział: Ziemia we Wszechświecie obejmuje zagadnienia wymienione poniżej: 

1. Wszechświat i Układ Słoneczny 
2. Ruch obiegowy Ziemi i jego konsekwencje 
3. Ruch wirowy Ziemi i jego konsekwencje 
4. Zależność górowania Słońca od szerokości geograficznej – zadania obliczeniowe 
5. Zależność czasu od długości geograficznej – zadania obliczeniowe 
6. Międzynarodowa linia zmiany daty. Cień 
7. Kalendarz 

ZADANIA MATURALNE 
NM maj 2015. CKE 
Zadanie 10. 
Na rysunku siatki kartograficznej zaznaczono położenie Papeete (stolicy Polinezji Francuskiej) i pięciu innych miejsc 
na Oceanie Spokojnym oznaczonych literami od A do E. 

 
Zadanie 10.3. (0−1) 
Uzupełnij zdania. Wpisz odpowiednie litery z rysunku. 
22 grudnia dzień jest najdłuższy w miejscu oznaczonym literą ....... . 
W dniu równonocy Słońce góruje najwcześniej w miejscu oznaczonym literą ….... . 
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Zadanie 10.4. (0−2) 
Przyjmij, że Słońce góruje w zenicie w miejscu oznaczonym literą E. 
Oblicz wysokość górowania Słońca w tym samym momencie w miejscu oznaczonym na rysunku literą B oraz podaj 
stronę nieba, po której w tym dniu w miejscu B występuje górowanie Słońca. Zapisz obliczenia. 
Obliczenia: 
 
 
 
Wysokość górowania Słońca: ...................... 
SM maj 2015 PP 
Zadanie 7. (2 pkt) 
Podaj dwa następstwa ruchu obrotowego Ziemi. 
1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
Zadanie 8. (2 pkt) 

 
Oblicz, która godzina czasu słonecznego jest w punkcie A w momencie, w którym w Warszawie (52ºN, 21ºE) jest 
godzina 12.00 czasu słonecznego. Zapisz obliczenia. 
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
Godzina czasu słonecznego w punkcie A ................... 
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PR 
Zadania 8.‒9. wykonaj, korzystając z poniższego rysunku, na którym przedstawiono cztery planety typu ziemskiego w 
Układzie Słonecznym, oznaczone literami od A do D. 

 
Zadanie 8. (2 pkt) 
Rozpoznaj planety, które opisano poniżej. Wpisz do tabeli odpowiednie nazwy oraz litery, którymi oznaczono 
planety na rysunku. 

 
Zadanie 9. (1 pkt) 
Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz właściwe określenia dobrane spośród podanych w nawiasach. 
1. Wartość jednej jednostki astronomicznej wynosi (149,6 / 264,8) ……………… mln km. 
2. Wartość jednej jednostki astronomicznej odpowiada średniej odległości pomiędzy Słońcem a planetą oznaczoną 
na rysunku literą (A / C) ……… . 
 
Zadanie 10. wykonaj, korzystając z poniższego rysunku, na którym przedstawiono widome drogi Słońca w pierwszych 
dniach wybranych astronomicznych pór roku, obserwowane z miejsca X znajdującego się na zwrotniku Raka. 
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Zadanie 10. (3 pkt) 
a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
Na rysunku przedstawiono widome drogi Słońca nad horyzontem obserwowane z miejsca X znajdującego się na 
zwrotniku Raka w dniach 
A. 21 marca i 22 czerwca. 
B. 21 marca i 23 września. 
C. 22 czerwca i 22 grudnia. 
D. 23 września i 22 grudnia. 
b) Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest 
fałszywa. 

 
 
NM maj 2016 CKE 
Zadanie 1.1. (0–1) 
Na fotografii wykonanej w jednym z dni równonocy przedstawiono pomnik równika - atrakcję turystyczną Ekwadoru 
- zbudowany w miejscu o współrzędnych geograficznych: 0°00′, 78°27′W. 
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Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

 
 
Zadanie 1.2. (0–2) 
Podaj stronę nieba, po której 22 czerwca Słońce góruje w Guayaquil (2°S, 80°W) - największym mieście Ekwadoru. 
Oblicz wysokość, na której góruje Słońce w Guayaquil w tym dniu. Zapisz obliczenia. 
Słońce góruje po ............................................ stronie nieba. 
Obliczenia: 
 
 
 
 
Wysokość górowania Słońca: ...................... 
Zadanie 2. (0–1) 
Na rysunku przedstawiono oświetlenie półkuli północnej promieniami światła z Gwiazdy Polarnej. 

 
Przyjmuje się, że wysokość Gwiazdy Polarnej nad horyzontem jest miarą szerokości geograficznej. 
Na podstawie rysunku sformułuj prawidłowość dotyczącą zależności wysokości Gwiazdy Polarnej nad horyzontem 
od szerokości geograficznej na półkuli północnej. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 3. (0–1) 
Tylko na jednym z czterech poniższych rysunków przedstawiono poprawnie zmianę kierunku 
wiatrów w okolicach równika pod wpływem siły Coriolisa. 
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Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
Zmianę kierunku wiatrów pod wpływem siły Coriolisa przedstawiono poprawnie na rysunku oznaczonym numerem 

A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 
SM maj 2016 CKE 
Zadanie 9. (2 pkt) 
Na mapie literami od A do E oznaczono wybrane obszary Polski. 

 
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F ‒ jeśli jest fałszywa. 
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Zadanie 6. (1 pkt) 
Oblicz szerokość geograficzną równoleżnika, na którym wysokość górowania Słońca 21 marca wynosi 40°26'. 
Zapisz obliczenia.  
Obliczenia: 
 
 
Szerokość geograficzna: ............................... 
Zadanie 7. (2 pkt) 
Na mapie Antarktyki oznaczono literami A–G wybrane punkty. 

 
Uzupełnij tabelę. Wpisz litery, którymi oznaczono na mapie punkty opisane poniżej. 

 
 
NM maj 2017 CKE 
Zadanie 1. 
Na mapie oznaczono numerami od 1 do 4 wybrane miejsca na Ziemi, w tym miejsce, z którego obserwowano 
położenie Gwiazdy Polarnej (GP) nad horyzontem. Literą X oznaczono miejsce, z którego obserwowano położenie 
Słońca nad horyzontem w momencie górowania. 
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Zadanie 1.1. (0–1) 
Na rysunku przedstawiono położenie na nocnym niebie Gwiazdy Polarnej (GP) obserwowanej z jednego z miejsc 
oznaczonych na mapie numerami od 1 do 4. 

 
Na podstawie przedstawionego na rysunku położenia Gwiazdy Polarnej nad horyzontem podaj numer, którym 
oznaczono na mapie miejsce obserwacji tego ciała niebieskiego. 
................ 
Zadanie 1.2. (0–1) 
Na rysunku przedstawiono położenie Słońca nad horyzontem w momencie górowania w jednym z pierwszych dni 
astronomicznych pór roku, obserwowane z miejsca oznaczonego na mapie literą X. 

 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
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Słońce góruje na wysokości przedstawionej na rysunku w miejscu oznaczonym na mapie literą X w dniu 
A. 21 marca.   B. 22 czerwca.   C. 23 września.   D. 22 grudnia. 
Zadanie 2. (0–1) 
Na rysunku numerami oznaczono cztery wybrane miejsca na powierzchni Ziemi. 

 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
Całkowite zaćmienie Słońca widoczne jest na Ziemi z miejsca oznaczonego numerem 

A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 
SM maj 2017 CKE 
Zadanie 9. (1 pkt) 
Na mapie oznaczono numerami od 1. do 5. wybrane miejsca na Ziemi. 

 
W punkcie oznaczonym numerem 4 jest godzina 2.20 czasu strefowego 15 maja. 
W którym z punktów zaznaczonych na mapie jest wówczas godzina 20.20 czasu strefowego 14 maja? Zaznacz 
poprawną odpowiedź. 

A. 1  B. 2  C. 3  D. 5 
Zadanie 10. (2 pkt) 
W tabeli podano przykłady bezpośrednich i pośrednich następstw ruchu obrotowego i ruchu obiegowego Ziemi. 
Uzupełnij tabelę. Wpisz znak X w odpowiednie komórki, tak aby wskazać, do którego z ruchów Ziemi odnosi się 
podana informacja. 
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Zadanie 7. (2 pkt) 

 
a) Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest 
fałszywa. 

 
b) Podaj różnicę czasu strefowego pomiędzy miejscami oznaczonymi na mapie numerami 2 i 3. 
Różnica czasu strefowego wynosi .................................. . 
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Zadanie 13. (2 pkt) 
Na schematycznym rysunku przedstawiono Słońce, Ziemię i Księżyc w dwóch różnych położeniach wynikających z 
ruchu tych ciał niebieskich. 

 
Na podstawie www.zagadkowywszechswiat.wordpress.com 

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, 
lub F ‒ jeśli jest fałszywa. 

 
NM maj 2018 CKE 
Zadanie 7. 
Na rysunku przedstawiono położenie geograficzne dwóch wybranych punktów 

 
Zadanie 7.1. (0–1) 
Który z punktów ‒ 1 czy 2 ‒ porusza się z większą prędkością liniową wynikającą z ruchu obrotowego Ziemi? 
Uzasadnij odpowiedź. 
Z większą prędkością liniową porusza się punkt .................. . 
Uzasadnienie: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 7.2. (0–1) 
W którym punkcie ‒ 1 czy 2 ‒ wysokość, na której góruje Słońce 22 czerwca, jest większa? Uzasadnij odpowiedź. 
Wysokość Słońca w momencie górowania jest większa w punkcie .................. . 
Uzasadnienie: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 8. (0–2) 
W jednym z punktów, Słońce góruje w dniu równonocy na wysokości 39°55′ oraz o 78 minut i 40 sekund wcześniej 
niż nad południkiem Greenwich. 
Wykonaj obliczenia i podaj współrzędne geograficzne tego punktu. Zapisz obliczenia. 
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
Szerokość geograficzna ........................., długość geograficzna ......................... 
SM maj 2018 CKE 
Na rysunku przedstawiającym oświetlenie Ziemi w dniu 23 września oznaczono numerami od 1. do 7. wybrane 
miejsca, dla których podano średnią roczną temperaturę powietrza. 

 
Zadanie 7. (1 pkt) 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
W dniu 23 września noc polarna rozpoczyna się w miejscu oznaczonym numerem 

A. 1.  B. 2.  C. 6.  D. 7. 
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Zadanie 8. (1 pkt) 
Sformułuj wniosek dotyczący związku między wysokością Słońca w momencie górowania a średnią roczną 
temperaturą powietrza w umiarkowanych szerokościach geograficznych półkuli północnej. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 9. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono dzienne drogi 
widomej wędrówki Słońca nad horyzontem 
wybranego miejsca na Ziemi 

 
Podczas ruchu obiegowego oś Ziemi jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki. 
Na podstawie rysunku wymień trzy astronomiczne konsekwencje ruchu obiegowego Ziemi i nachylenia jej osi. 
1. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 9. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono położenie geograficzne dwóch wybranych punktów 

 
a) Który z punktów ‒ 1 czy 2 ‒ porusza się z większą prędkością liniową wynikającą z ruchu obrotowego Ziemi? 
Uzasadnij odpowiedź. 
Z większą prędkością liniową porusza się punkt .................. . 
Uzasadnienie: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
b) W którym punkcie ‒ 1 czy 2 ‒ wysokość, na której góruje Słońce 22 czerwca, jest większa? Uzasadnij odpowiedź. 
Wysokość Słońca w momencie górowania jest większa w punkcie .................. . 
Uzasadnienie: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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NM maj 2019 CKE 
Zadanie 1. 
Na mapie oznaczono literami A−D położenie wybranych miejsc na Ziemi. 

 
Zadanie 1.1. (0–1) 
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące skutków ruchów Ziemi, obserwowanych 22 czerwca w miejscach 
oznaczonych na mapie literami, są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F ‒ jeśli jest 
fałszywa. 

 
Zadanie 1.2. (0–1) 
Oblicz, która jest godzina według czasu słonecznego (miejscowego) w Warszawie (52°N; 21°E) w chwili, gdy Słońce 
góruje w miejscu oznaczonym na mapie literą C. Zapisz obliczenia. 
Obliczenia: 
 
 
 
Godzina: ..................... 
 
 



Zadania maturalne do powtórki 

02. Ziemia we Wszechświecie 
 

15 
 

Zadanie 1.3. (0–2) 
Na rysunkach oznaczonych numerami 1–3 przedstawiono gnomony i rzucane przez nie cienie w momencie 
górowania Słońca w dniu 22 czerwca w trzech spośród czterech miejsc oznaczonych na mapie literami. Wszystkie 
gnomony mają wysokość 1 metra. Okręgi mają promień równy wysokości gnomona. Na każdym rysunku podpisano 
kierunek północny. 
Wpisz pod rysunkami litery oznaczające miejsca na mapie, w których umieszczono gnomony. 

 
 
SM maj 2019 CKE 
Na mapie politycznej Europy zaznaczono wybrane miasta. Obok nazw miast podano ich współrzędne geograficzne. 

 
Zadanie 6. (2 pkt) 
a) Podaj nazwę miasta, w którym: 
− 22 czerwca dzień trwa najdłużej ...................................................................................... 
− 23 września Słońce zachodzi najwcześniej ...................................................................... 
b) Podaj różnicę czasu słonecznego między Hamburgiem a Helsinkami. 
.................................................................... 
Próba Poznań 2016 i 17 – tylko zadania do mapy 



Zadania maturalne do powtórki 

02. Ziemia we Wszechświecie 
 

16 
 

NM Czerwiec 2015 CKE 
Zadanie 9. (0–1) 
Zadanie wykonaj na podstawie fotografii przedstawiającej widomy ruch sfery niebieskiej i wykonanej w 
obserwatorium astronomicznym na Hawajach (strona II barwnego materiału źródłowego). Punkt wskazany na 
fotografii strzałką znajduje się 20° nad płaszczyzną horyzontu. 

 
Podaj szerokość geograficzną miejsca, w którym znajduje się obserwatorium. 
Szerokość geograficzna .......................................................... 
 
Zadanie 10. (0–2) 
Samolot wyleciał z Warszawy (52°N, 21°E) 1 lutego o godz. 1000 czasu strefowego. Lot do Chicago (42°N, 88°W) 
trwał 9 godzin. W Chicago obowiązuje czas strefowy wyznaczony według 90°W. 
Podaj datę i godzinę lądowania samolotu według czasu strefowego w Chicago. 
Obliczenia: 
Data .......................................................... Godzina .......................................................... 
 
NM czerwiec 2016 CKE 
Zadanie 9. 
Zadanie wykonaj na podstawie rysunków, na których przedstawiono oświetlenie części półkuli północnej w 
wybranych dniach w następujących po sobie miesiącach 
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Zadanie 9.1. (0–1) 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
Na rysunkach 1, 2, 3 zaprezentowano kolejno oświetlenie wybranego obszaru w miesiącach 
A. marzec → kwiecień → maj. 
B. grudzień → styczeń → luty. 
C. czerwiec → lipiec → sierpień. 
D. wrzesień → październik → listopad. 
Zadanie 9.2. (0–2) 
Wyjaśnij, uwzględniając związek przyczynowo-skutkowy, dlaczego obszar pokazany na rysunkach jest 
nierównomiernie oświetlony w ciągu roku. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 9.3. (0–1) 
Uzupełnij zdania. Wpisz w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach, tak aby zdania 
prawidłowo opisywały obserwacje prowadzone z obszaru Polski. 
1. W Polsce podczas zmian oświetlenia półkuli północnej, przedstawionych na rysunkach, można obserwować coraz 
(dłuższe / krótsze) ........................................ noce w ciągu doby. 
2. W Polsce wraz z przedstawionymi zmianami w oświetleniu Ziemi następuje zmiana miejsca wschodu Słońca na 
horyzoncie ze wschodu w kierunku (północno-wschodnim / południowo-wschodnim) 
.................................................................................... . 
3. Podczas następujących po sobie, przedstawionych na rysunkach, zmian w oświetleniu Ziemi można obserwować  
w Polsce (malejącą / rosnącą) ................................................... wysokość Słońca w momencie górowania. 
Zadanie 10. 
Na mapie południa Europy zaznaczono trasę rejsu statku turystycznego, który wypłynął w dniu przesilenia letniego o 
godzinie 8.00 z Sewastopola na Krymie i popłynął w rejs do Iraklionu na Krecie. 
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Zadanie 10.1. (0–1) 
Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania. 
1. W czasie rejsu Słońce zawsze górowało po 
A. południowej stronie nieba. 
B. północnej stronie nieba. 
2. W Sewastopolu w dniu rozpoczęcia rejsu Słońce górowało na wysokości około 
A. 81°. 
B. 69°. 
Zadanie 10.2. (0–1) 
Oblicz odległość, którą pokonał statek między Sewastopolem a Stambułem. Przyjmij, że podróż trwała 38 godzin,  
a statek płynął ze średnią prędkością 18 węzłów (1 węzeł = 1 mila morska/1h = 1,852 km/h). Wynik podaj w km. 
Zapisz obliczenia. 
Obliczenia 
 
 
 
 
Statek przepłynął .................... km. 
 
NM czerwiec 2017 CKE 
Zadanie 1. (0–2) 
Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi podczas przesilenia letniego. 
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Uzupełnij poniższe zdania odnoszące się do sytuacji przedstawionej na rysunku. Wpisz 
właściwe określenia, dobierając je z podanych w nawiasach. 
W najbliższych dniach długość dnia na półkuli północnej się (wydłuży / skróci) .……………………………..…….. . 
W najbliższych godzinach we wschodniej części Chin (nastąpi noc / będzie trwał dzień) .……………………………..…….. . 
W dniu, dla którego przedstawiono na rysunku oświetlenie Ziemi, w Polsce obowiązuje czas (wschodnioeuropejski / 
środkowoeuropejski) .……………………………..…….. . 
W Australii podczas oświetlenia Ziemi przedstawionego na rysunku − w porównaniu z Japonią − noc jest (dłuższa / 
krótsza) .……………………………..…….. . 
 
Zadanie 2. (0–1) 
Oceń, czy poniższe informacje odnoszące się do skutków ruchów Ziemi są prawdziwe. Zaznacz literę P, jeśli 
informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa. 

 
 
Zadanie 3. 
Na fotografii przedstawiono powierzchnię Księżyca z licznymi kraterami. 
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Zadanie 3.1. (0–1) 
Zaznacz dwa poprawne dokończenia zdania. 
Na powierzchni Księżyca znajduje się więcej kraterów niż na powierzchni lądów na Ziemi, ponieważ 
 
A. na Księżycu jest wiele stref ryftu, w których zachodzą zjawiska wulkaniczne. 
B. powierzchnię Księżyca bombardowały meteoryty, które z powodu szczątkowej atmosfery wokół Księżyca nie 
ulegały spalaniu, jak dzieje się to w atmosferze Ziemi. 
C. Księżyc jest dużo starszy od Ziemi i przez to dłużej był poddany bombardowaniu przez meteoryty. 
D. wiele kraterów na Księżycu wypełnionych jest zamarzniętą wodą, co chroni je przed procesami niszczącymi. 
E. na Księżycu kratery meteorytowe nie zostały zniszczone przez czynniki zewnętrzne. 
 
Zadanie 3.2. (0–1) 
Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3. 
Obserwując Księżyc z Ziemi, możemy zobaczyć 

 
 
NM czerwiec 2018 CKE 
Zadanie 6. 
Zadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym numerami 1−8 oznaczono planety Układu 
Słonecznego, a literami A−B pasy planetoid, i poniższego tekstu przedstawiającego jedną z hipotez tworzenia się 
planet. 
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Około 4,7 miliarda lat temu wirujący obłok gazowo-pyłowy zaczął zapadać się grawitacyjnie. W centralnej części 
obłoku powstało Protosłońce, wokół którego utworzył się wirujący dysk protoplanetarny. Gdy temperatura 
wewnątrz obłoku osiągnęła 10 mln ºC, Protosłońce rozbłysło, stając się Słońcem, a cząsteczki pyłu łączyły w coraz 
większe bryły materii – planetozymale. Bliżej Słońca, gdzie temperatura była najwyższa, mogły kondensować 
pierwiastki i związki ciężkie, tworząc grudki materii zbudowane głównie z metali i krzemianów. W zimniejszych 
rejonach kondensowały lekkie pierwiastki ‒ wodór i hel ‒ w postaci lodu. Około 3,5 miliarda lat temu dzięki 
grawitacyjnemu oddziaływaniu dużych planet oraz silnemu wiatrowi słonecznemu pozostałości dysku zostały 
wyrzucone z wnętrza Układu Słonecznego. Gazy i pyły niewykorzystane do budowy planet utworzyły pas asteroidów 
za orbitą Marsa oraz pas Kuipera położony za orbitą Neptuna.  

Na podstawie: www.esop2009.pl 
Zadanie 6.1. (0−1) 
Planety Układu Słonecznego ze względu na budowę można podzielić na planety grupy ziemskiej oraz planety 
olbrzymy. 
Wyjaśnij, dlaczego planety grupy ziemskiej mają inną budowę niż planety olbrzymy. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 6.2. (0−1) 
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

 
Zadanie 7. (0−1) 
Zadanie wykonaj na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej oświetlenie Ziemi. 

 
Uzupełnij zdanie ‒ wpisz jedno z określeń podanych w nawiasie. Uzasadnij swoją odpowiedź. 
Na fotografii przedstawiono Ziemię znajdującą się w (najmniejszym / największym)....................................................... 
oddaleniu od Słońca podczas ruchu obiegowego. 
Uzasadnienie: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
NM czerwiec 2019 CKE 
Zadanie 11. (0–1) 
Na rysunku przedstawiono widomy tor wędrówki Słońca nad horyzontem dla wybranego miejsca położonego na 
powierzchni Ziemi, w dniu, w którym rozpoczyna się jedna z astronomicznych pór roku. 
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Wpisz w odpowiednią lukę datę i szerokość geograficzną miejsca, dla którego przedstawiono widomy tor 
wędrówki Słońca nad horyzontem. Szerokość geograficzną wybierz z podanych poniżej. 

0°  23°26’N  23°26’S  90°N 
 

Data: ..........................................., szerokość geograficzna: ........................................... 
Zadanie 12. (0–2) 
Na mapie literami od A do E oznaczono położenie geograficzne wybranych miejsc na Ziemi. 

 
Uzupełnij tabelę. Wpisz obok każdej informacji właściwą literę, tak aby wskazać, do którego z miejsc zaznaczonych 
na mapie literami A–E odnosi się podana informacja 

 
NM NE 2015 
Materiał źródłowy do zadań 9. i 10. 
Ruch obiegowy Ziemi powoduje, że zenitalny promień słoneczny przemieszcza się w ciągu roku pomiędzy 
zwrotnikiem Raka a zwrotnikiem Koziorożca. Każdego kolejnego dnia Słońce góruje w zenicie na innej szerokości 
geograficznej. Na rysunku przedstawiono położenie promienia zenitalnego w jednym z dni w roku. W kolejnych 
dniach przemieszczał się on w kierunku równika. 
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Zadanie 9. (0–1) 
Uzupełnij tabelę nazwami astronomicznych pór roku trwających w podanych miejscowościach. Weź pod uwagę 
położenie i kierunek przemieszczania się zenitalnego promienia słonecznego 

 
Zadanie 10. (0–1) 
Dni polarne i noce polarne w strefach okołobiegunowych rozpoczynają się i kończą, kiedy Słońce góruje w zenicie na 
równiku. 
Wybierz zestawienie informacji, które są poprawnym uzupełnieniem i dokończeniem zdania. Zaznacz literę A albo 
B oraz numer 1 albo 2. 
W sytuacji przedstawionej na rysunku noc polarna na półkuli południowej 

 
 
NM NE 2016 
Zadanie 3. (0–1) 
Panoramy Pienin, narysowana z ruin zamku w Czorsztynie (A1) przed wybudowaniem zapory wodnej w Niedzicy (B2). 
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Określ, na którym szczycie przedstawionym na panoramie wysokość górowania Słońca w dniu równonocy 
jesiennej (23 września) będzie wynosić 40°34'16". Zapisz obliczenia i podaj nazwę szczytu. 
Obliczenia: 
 
Nazwa szczytu: ………………………………………………… 
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NM NE 2017 
Zadanie 8. 
Zadanie wykonaj na podstawie mapy Antarktydy, na której numerami (1–4) zaznaczono cztery miejsca 

 
Zadanie 8.1. (0–1) 
Turyści mogą brać udział w wycieczkach na Antarktydę statkami wypływającymi z portów w Argentynie. Statki 
wycieczkowe docierają na Antarktydę do miejsc położonych blisko wybrzeży Argentyny. 
Podaj numer, którym na mapie Antarktydy oznaczono miejsce położone najbliżej wybrzeży Argentyny. 
Numer miejsca: …………………. 
 
Zadanie 8.2. (0–1) 
Wycieczki na Antarktydę odbywają się zazwyczaj od grudnia do lutego. 
Podaj przyrodniczą przyczynę, dla której wycieczki odbywają się w tym okresie. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zadanie 8.3. (0–1) 
W miejscach zaznaczonych na mapie Słońce góruje 22 grudnia na różnych wysokościach, ale po tej samej stronie 
nieba. 
Podaj: 
• stronę nieba, po której Słońce góruje w zaznaczonych na mapie miejscach. 
• numer miejsca, w którym 22 grudnia Słońce góruje najwyżej. 
Strona nieba: ………………………………………………… 
Numer miejsca, w którym Słońce góruje najwyżej: ……………………………………….. 
 
 
 



Zadania maturalne do powtórki 

02. Ziemia we Wszechświecie 
 

27 
 

Zadanie 8.4. (0–1) 
Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu 22 grudnia w miejscu oznaczonym na mapie numerem 1. Zapisz 
obliczenia. 
Obliczenia: 
 
 
 
Wysokość górowania Słońca 22 grudnia w miejscu numer 1: ……………………………………. 
. 
Zadanie 9. (0–1) 
Wyjaśnij, dlaczego w kalendarzu gregoriańskim występują lata przestępne. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NM NE 2018 
Zadanie 9. (0–1) 
Pewnego dnia zmierzono wysokość Gwiazdy Polarnej nad horyzontem i wysokość górowania Słońca nad horyzontem 
w miejscu X. Gwiazda Polarna znajdowała się wtedy na wysokości 35°, a Słońce górowało na wysokości 55°. 
Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych. 
Miejsce X znajduje się na półkuli A/B, a pomiarów dokonano w C/D. 
A. północnej       C. marcu 
B. południowej        D. czerwcu 
Zadanie 10. (0–2) 
Na rysunku podano wysokość górowania Słońca w punkcie A w pierwszych dniach dwóch astronomicznych pór roku. 

 
Podaj daty, w których Słońce góruje na wysokości przedstawionej na rysunku. Następnie oblicz szerokość 
geograficzną punktu A. Zapisz obliczenia. 
Słońce góruje na wysokości przedstawionej na rysunku w dniach ……………………………………………… i ……………………………. 
Obliczenia: 
 
 
 
 
Szerokość geograficzna punktu A wynosi ………………………………… 
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Zadanie 11. (0–1) 
Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono zjawisko przyrodnicze obserwowane  
z powierzchni Ziemi  

 
Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych. 
Zjawisko, które przedstawiono na fotografii, występuje przede wszystkim na obszarach A/B i jest konsekwencją C/D. 
A. okołobiegunowych 
B. międzyzwrotnikowych 
C. oświetlania przez Księżyc lodowych chmur piętra wysokiego 
D. obecności cząstek wiatru słonecznego w górnych warstwach atmosfery 
NM NE 2019 
Zadanie 8. (0–1) 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
Zgodnie z kalendarzem gregoriańskim z 366 dni składał się rok 
A. 1900.  B. 1902.  C. 1998.  D. 2008. 
Zadanie 9. (0–1) 
W tabeli przedstawiono wybrane cechy czterech planet w Układzie Słonecznym. 

 
Podaj przykład prawidłowości zachodzącej między odległością planet od Słońca a ich cechami podanymi w tabeli. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zadanie 10. (0–2) 
Na rysunku podano wysokość górowania Słońca 22 grudnia w wybranym miejscu na Ziemi. 

 
Oblicz szerokość geograficzną miejsca, w ktorym Słońce goruje na wysokości przedstawionej na rysunku. Zapisz 
obliczenia. 
Obliczenia: 
 
 
 
 
Szerokość geograficzna miejsca wynosi …………………………………. 
NM Operon 2015 – brak (tylko zadanie obliczeniowe do mapy) 
NM Operon 2016 
Zadanie 11. 
Zadanie wykonaj na podstawie ilustracji, na których przedstawiono zmiany długości dnia i nocy w ciągu roku na 
różnych szerokościach geograficznych (A–D) oraz oświetlenia Ziemi w dwóch dniach przesileń (1–2). 
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Zadanie 11.1. (0–1) 
Podaj, które z przedstawionych rycin (A–D) ukazują długość trwania dnia i nocy na półkuli północnej w dniu 
przesilenia zimowego. 
Ryciny: …………………. 
 
Zadanie 11.2. (0–1) 
Zaznacz poprawne określenie spośród podanych w nawiasach, tak aby tekst był prawdziwy. 
Na równiku dzień i noc trwają (zawsze / tylko w czasie przesilenia zimowego / tylko w czasie przesilenia letniego)  
12 godzin. Na rycinie (1 / 2) przedstawiono oświetlenie Ziemi w dniu 22 VI. Na półkuli południowej zaczyna się wtedy 
(lato / jesień / zima / wiosna), a dzień jest dłuższy od nocy na półkuli (północnej / południowej). 
 
NM Operon 2017 
Zadanie 9. 
Zadanie wykonaj na podstawie ilustracji przedstawiającej dobowe pozorne drogi Słońca na kole podbiegunowym 
północnym. 

 
Zadanie 9.1. (0–1) 
Wpisz w kwadraty na rycinie oznaczenia kierunków świata tak, aby rycina przedstawiała widome 
ruchy Słońca nad horyzontem na kole podbiegunowym północnym. 
 
Zadanie 9.2. (0–1) 
a) Podaj literę (A–C), którą oznaczono oświetlenie na kole podbiegunowym północnym w dniu 
22 VI. 
.............................. 
b) Zaznacz nazwę zjawiska, które występuje na kole podbiegunowym w dniu 22 VI. 

A. noc polarna   B. równonoc   C. dzień polarny 
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Zadanie 10. 
Zadanie wykonaj na podstawie mapy Polski. 

 
Zadanie 10.1. (0–2) 
Do każdego opisu podaj odpowiednią nazwę województwa. 
a) Słońce zachodzi tu najpóźniej: ...................................................................................................... 
b) Słońce wschodzi tu najwcześniej: ................................................................................................. 
c) dzień latem trwa tu najkrócej: ....................................................................................................... 
d) noc zimą trwa tu najdłużej: ........................................................................................................... 
e) w stolicy tego województwa Słońce będzie górowało 8 minut później niż w Warszawie: 
....................................................................................... 
 
Zadanie 10.2. (0–1) 
Zaznacz nazwę miasta, w którym promienie słoneczne w południe w dniu równonocy wiosennej padają pod kątem 
37°. 

A. Gdańsk  B. Toruń  C. Rzeszów  D. Łódź 
 
Zadanie 1. 
Zadanie wykonaj na podstawie rysunków, na których przedstawiono zmiany trwania długości dnia i nocy w ciągu 
roku na różnych szerokościach geograficznych 
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Zadanie 1.1. (0–1) 
Na mapie zaznaczono cyframi wybrane szerokości geograficzne na Ziemi. 

 



Zadania maturalne do powtórki 

02. Ziemia we Wszechświecie 
 

33 
 

Przyporządkuj szerokościom geograficznym oznaczonym cyframi 1, 3 i 4 odpowiednie długości trwania dnia i nocy 
(A–I). 

1 – .........  3 – ............  4 – ......... 
 
Zadanie 1.2. (0–1) 
Wypisz cyfry oznaczające szerokości geograficzne, na których występuje zjawisko dnia polarnego. 
.............................................................................................................................................................. 
 
Zadanie 2. 
Na rycinie oznaczono literami fazy Księżyca. 

 
Zadanie 2.1. (0–1) 
Wypisz litery, którymi oznaczono trzecią kwadrę i nów. 
a) trzecia kwadra: ................ 
b) nów: ....................... 
 
Zadanie 2.2. (0–1) 
Wypisz litery oznaczające położenie Księżyca w czasie powstawania pływów syzygijnych. 
........, ........ 
 
Zadanie 3. 
Zadanie wykonaj na podstawie ilustracji przedstawiającej jedno ze zjawisk zachodzących w Układzie Słonecznym 
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Zadanie 3.1. (0–1) 
Zaznacz poprawne zakończenie zdania. 
Przedstawione zjawisko jest związane z: 
A. wybuchem supernowej 
B. ziemskim polem magnetycznym 
C. słonecznym polem magnetycznym 
D. Wielkim Wybuchem (Big Bang) 
 
Zadanie 3.2. (0–2) 
Wstaw X przy następstwach będących zanikiem lub zmniejszeniem oddziaływania przedstawionego na ilustracji 
zjawiska. 
a) Zwiększenie wysokości pływów morskich, co doprowadzi do rozmycia delt rzecznych. ...... 
b) Silniejsze promieniowanie kosmiczne – zwiększone ryzyko nowotworów skóry. ..... 
c) Zwiększenie zasobów węgla kamiennego wynikające z szybszego zaniku szaty roślinnej. ...... 
d) Zmiany tras migracji niektórych zwierząt (np. waleni), które wykorzystują magnetyzm do ustalania tras swoich 
wędrówek. ....... 
e) Zakłócenia komunikacji radiowej – problemy z korzystaniem z telefonów komórkowych, krótkofalówek itp. ...... 
f) Szybsze niszczenie nawierzchni dróg i autostrad wynikające z nasilenia procesu zamrozu. ....... 
 
Zadanie 4.1. (0–1) 
Na rysunkach przedstawiono położenie Słońca w dniu przesilenia zimowego na kempingu w Solinie. 
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Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
Położenie Słońca w dniu przesilenia zimowego na kempingu w Solinie przedstawiono na rysunku: 

A.  B.  C.  D 

 
 
NM Operon 2019 
Zadanie 8. (0–2) 
Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w wybranym dniu. 

 
Wykonaj polecenia. 
a) Podaj, w którym dniu tak wygląda oświetlenie Ziemi przez Słońce. 
.............................................................................................................................................................. 
b) Wpisz w odpowiednie ramki określenia: dzień polarny, noc polarna. 
c) Podaj, na który równoleżnik w tym dniu w południe promienie słoneczne padają pod kątem 90°. 
.............................................................................................................................................................. 
d) Określ, na której półkuli w tym dniu rozpoczyna się kalendarzowe lato. 
.............................................................................................................................................................. 
e) Napisz, jak długo trwa dzień na kole podbiegunowym południowym. 
.............................................................................................................................................................. 
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Zadanie 9. (0–1) 
Podkreśl daty, które są latami przestępnymi według kalendarza gregoriańskiego. 

1900,  1945,  1980,  2000,  2019,  2100 
 
NM Operon 2019.2020 
Zadanie 9.  
Na rycinie przedstawiono tory poruszających się swobodnie ciał w różnych miejscach na kuli ziemskiej. 

 
 
 
Zadanie 9.1. (0–1)  
Wypisz litery, którymi poprawnie oznaczono kierunki poruszania się ciał na Ziemi z uwzględnieniem siły Coriolisa.  
.............................................................................................................................................................. 
 
Zadanie 9.2. (0–1)  
Podaj dwa przykłady przyrodniczych konsekwencji oddziaływania siły Coriolisa na Ziemi.  
1. ...........................................................................................................................................................  
2. .......................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 10.  
Na rycinach przedstawiono widome drogi Słońca nad horyzontem w dniach równonocy i przesileń dla wybranych 
szerokości geograficznych. 
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Zadanie 10.1. (0–1)  
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

 
 
Zadanie 10.2. (0–1)  
Podkreśl wyrażenia w nawiasach tak, aby zdania były prawdziwe.  

 Na rycinie A przedstawiono (jeden z biegunów/jedno z kół podbiegunowych) Ziemi.  
 Dzień polarny i noc polarna trwają w tym miejscu około (jednej doby/pół roku).  
 W dniu 22 VI na półkuli północnej (nie ma innego miejsca, w którym/jest wiele miejsc, w których) promienie 

słoneczne padają w południe pod mniejszym kątem.  
 W dniu przesilenia letniego promienie słoneczne padają w południe pod kątem (46°52’/23°26’). 

 
Zbiór zadań CKE 2015 
Zadanie 26. 
Na rysunku przedstawiono osiem planet Układu Słonecznego. Jedną z planet oznaczono literą A. 

 
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli. 
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Zadanie 27. 
Na rysunku 1. przedstawiono oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku, a na rysunku 2. 
– pozorną drogę Słońca w tym dniu nad horyzontem wybranego miejsca na Ziemi 

 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
Podczas oświetlenia Ziemi, w sytuacji przedstawionej na rysunku 1., pozorna wędrówka Słońca zilustrowana na 
rysunku 2. odbywa się nad horyzontem miejsca położonego na 
A. biegunie północnym. 
B. kole podbiegunowym północnym. 
C. równiku. 
D. zwrotniku Koziorożca 
Zadanie 28. 
W tabeli przedstawiono odległości od Słońca wybranych obiektów we Wszechświecie. Odległości podano w różnych 
jednostkach. 
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Uporządkuj jednostki odległości zastosowane w tabeli według ich wielkości. Zapisz nazwy jednostek, zaczynając 
od najmniejszej. 
Zadanie 29. 
Na rysunku przedstawiono budowę wewnętrzną jednej z planet Układu Słonecznego. 
Uporządkuj jednostki odległości zastosowane w tabeli według ich wielkości. Zapisz nazwy jednostek, zaczynając 
od najmniejszej. 
 

 

 
Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując właściwe określenie dobrane spośród podanych w nawiasie. Uzasadnij swój 
wybór, podając dwa argumenty. 
Planeta Układu Słonecznego, której budowę przedstawiono na rysunku, należy do planet 
(grupy ziemskiej / olbrzymów) ................................................................................................... . 
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Zadanie 30. 
Na rysunku przedstawiono skład atmosfery planety Wenus. 

 
Wenus jest planetą, która posiada bardzo gęstą atmosferę. Średnia temperatura przy powierzchni Wenus osiąga 
wartości od 460°C do 480°C. 
Wyjaśnij, dlaczego średnia temperatura przy powierzchni planety Wenus osiąga wartości od 460°C do 480°C. 
 
Zadanie 31. 
Na mapie numerami 1.–4. zaznaczono wybrane miejscowości, w których dokonano pomiaru średniej dobowej 
temperatury powietrza oraz wysokości górowania Słońca w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku. 

 
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli. 
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Zadanie 32. 
W tabeli podano godziny wschodu i zachodu Słońca w wybranej miejscowości, w piętnastym dniu każdego miesiąca. 
Dane uwzględniają czas letni i zimowy. 

 
Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzasadnij, że miejscowość, w której dokonano pomiarów znajduje się 
na półkuli północnej. 
 
Zadanie 33. 
W tabeli podano dla Wrocławia (51°06'N, 16°53'E) wysokości górowania Słońca, które zostały zmierzone w 
pierwszym dniu wybranego miesiąca oraz po upływie piętnastu dni. 

 
Podaj nazwę astronomicznej pory roku trwającej w tej miejscowości w okresie, którego dotyczą dane 
zamieszczone w tabeli. 
 
Zadania 34. i 35. rozwiąż na podstawie barwnego materiału źródłowego. 
Na fotografii utrwalono widomą wędrówkę Słońca zaobserwowaną w dniu 22 czerwca. 
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Zadanie 34. 
Oceń prawdziwość podanych informacji (patrz → barwny materiał źródłowy do zadań 34. i 35.). Wstaw znak X w 
odpowiednie komórki tabeli. 

 
 
Zadanie 35. 
Na rysunkach przedstawiono oświetlenie Ziemi w dniach równonocy i przesileń. 
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Na podstawie: http://www.edukator.pl/Zmiany-oswietlenia-Ziemi-w-ciagu-roku,2510.html [dostęp: 23.10.2014]. 

Uzupełnij zdanie. 
Oświetlenie Ziemi w dniu, w którym wykonana została fotografia (patrz → barwny materiał 
źródłowy do zadań 34. i 35.), pokazano na rysunku oznaczonym literą … . 
 
Zadanie 36. 
Na mapie zaznaczono kolorem żółtym wybrany obszar Ziemi. 

 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
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Na zaznaczonym na mapie obszarze 
A. Słońce zawsze góruje po południowej stronie nieba. 
B. Słońce góruje po północnej stronie nieba przynajmniej w jednym dniu w roku. 
C. Gwiazda Polarna widoczna jest nad horyzontem na wysokości nieprzekraczającej 23°26'. 
D. w każdym miejscu codziennie Słońce góruje nad horyzontem. 
 
Zadanie 37. 
Na mapie numerami 1.–7. oznaczono wybrane miejsca na Ziemi. 

 
Oblicz, która godzina czasu słonecznego jest w miejscu oznaczonym na mapie numerem 2., w chwili gdy w miejscu 
oznaczonym numerem 5. jest 14.00 czasu słonecznego. Zapisz obliczenia. 
 
Zadanie 38. 
Poniżej podano długości trwania dnia w Krakowie i w Gdańsku 22 czerwca i 22 grudnia. 
A. 07h18´32˝ 
B. 08h03´56˝ 
C. 16h23´00˝ 
D. 17h13´18˝ 

Źródło: http://halloween.friko.net/slonce/23-06-2015 [dostęp: 18.03.2015]. 
Wpisz do tabeli litery, którymi oznaczono właściwe długości trwania dnia w Krakowie i w Gdańsku. 

 
 
Zadanie 39. 
Uzupełnij zdania, wpisując jedno z wyrażeń podanych w nawiasie. 
1. W miejscowości o współrzędnych geograficznych 12°10'S; 30°24'E Słońce góruje 22 czerwca po 
(południowej/północnej) ……………………… stronie nieba na wysokości (54°24' / 78°44')………………………… . 
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2. Zenitalne górowanie Słońca w tej miejscowości można obserwować w ciągu roku (jeden raz / dwa razy) 
…………………………. . 
 
Zadanie 40. 
Na zdjęciu satelitarnym zaznaczono położenie miejscowości Qaanaaq. 

 
Źródło: http://www.mytopo.com/maps/index.cfm?lat=77.483333&lon=-69.333333& [dostęp: 03.01.2015]. 

Uzupełnij zdania, wpisując jedno z wyrażeń podanych w nawiasie. 
A. 22 VI Słońce góruje nad horyzontem Qaanaaq na wysokości (mniejszej/większej) …………………. niż 47°. 
B. 21 III Słońce góruje nad horyzontem Qaanaaq na wysokości (mniejszej/większej) ………………… niż 23°26'. 
 
Zadanie 41. 
Na rysunkach A–D przedstawiono wysokość górowania Słońca w wybranych dniach roku nad horyzontem 
miejscowości o współrzędnych geograficznych 19°N; 99°W. Wartości kątów zaokrąglono do 1°. 

 



Zadania maturalne do powtórki 

02. Ziemia we Wszechświecie 
 

46 
 

Przyporządkuj do każdego z wymienionych w tabeli dni roku rysunek przedstawiający wysokość górowania Słońca 
we wskazanej miejscowości. Wstaw znak X w odpowiednie komórki tabeli. 

 
Zadanie 42. 
Na mapie literami A–E oznaczono położenie pięciu wybranych punktów. 

 
Zaznacz zestawienie (1., 2., 3., lub 4.), w którym uszeregowano punkty zaznaczone na mapie według malejącej 
wysokości górowania Słońca w dniu 22 grudnia. 

 
Zadanie 43. 
Na mapie literami A–E oznaczono położenie pięciu wybranych punktów. 
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Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli. 

 
Zadanie 44. 
Współrzędne geograficzne Warszawy wynoszą 52°14'N; 21°00'E. 
Oblicz maksymalną wysokość górowania Słońca nad równoleżnikiem, na którym położona jest Warszawa. Zapisz 
obliczenia. 
 
Zadanie 45. 
Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której w dniu przesilenia letniego Słońce góruje po północnej 
stronie nieba na wysokości 80° nad horyzontem. 
 
Zadanie 46. 
Na rysunku przedstawiono górowanie Słońca w dniu 22 XII, obserwowane w jednym 
z miejsc oznaczonych na mapie numerami 1.–7. 

 
 

 
Uzupełnij zdanie. 
Górowanie Słońca przedstawione na rysunku obserwowano z miejsca oznaczonego na mapie numerem ….. . 
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Zadanie 47. 
Wybierz zestawienie informacji, które są poprawnym uzupełnieniem i dokończeniem zdania. Zaznacz literę (A lub 
B) oraz jeden z numerów (1., 2., 3. lub 4.). 
Zjawisko dnia polarnego, do którego przyczynia się ruch obiegowy Ziemi oraz stałe nachylenie osi ziemskiej do 
płaszczyzny ekliptyki wynoszące 

 
 
Zadanie 48. 
W tabeli podano informacje dotyczące długości trwania jednego ze zjawisk astronomicznych w miejscach położonych 
na różnych szerokościach geograficznych. 

 
Wybierz zestawienie informacji, które są poprawnym uzupełnieniem i dokończeniem zdania. Zaznacz literę (A lub 
B) oraz jeden z numerów (1., 2., 3. lub 4.). 
W tabeli przedstawiono długość trwania 

 
 
Zadanie 49. 
Na rysunku przedstawiono wzajemne położenie Słońca, Księżyca i Ziemi. 
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Wybierz zestawienie informacji, które są poprawnym uzupełnieniem i dokończeniem zdania. Zaznacz literę (A lub 
B) oraz jeden z numerów (1., 2., 3. lub 4.). 
W sytuacji, jaką przedstawiono na rysunku, występuje zjawisko zaćmienia 

 
 
Zadanie 50. 
Na fotografii przedstawiono przykład zjawiska występującego na granicy mezosfery i termosfery, które najczęściej 
obserwowane jest na Ziemi w wysokich szerokościach geograficznych. 

 
 
Zaznacz czynnik, który wpływa na powstawanie zjawiska przedstawionego na fotografii. 
A. Spalanie meteorów w atmosferze Ziemi. 
B. Oddziaływanie wiatru słonecznego na jonosferę Ziemi. 
C. Niska zawartość ozonu w atmosferze w wysokich szerokościach geograficznych. 
D. Mniejsza niż w pozostałych szerokościach geograficznych grubość troposfery nad obszarami biegunowymi. 
 
Zadanie 51. 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania 
Konsekwencją oddziaływania siły Coriolisa jest 
A. zjawisko zaćmienia Słońca. 
B. występowanie bryzy morskiej. 
C. występowanie nocy i dni polarnych. 
D. wirowy ruch mas powietrza w cyklonach. 
 
Zadanie 52. 
Na mapie numerami 1.–7. oznaczono wybrane miejsca na Ziemi 
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Oceń prawdziwość informacji dotyczących następstw ruchu obrotowego Ziemi. Wstaw znak X w odpowiednie 
komórki tabeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


