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XXXIX OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 

Zawody III stopnia pisemne – podejście 2 

Zadanie 8. 

W każdym z poniższych zdań wpisz lub podkreśl poprawną odpowiedź. 

A. Słońce nie znajduje się dokładnie w centrum orbity ziemskiej, ale w jednym z dwóch ............................ orbity 

mającej kształt ...................................., skutkiem czego odległość Ziemi od Słońca jest zmienna. 

B. Ziemia porusza się po orbicie z najmniejszą prędkością, gdy znajduje się (najbliżej / najdalej) Słońca. Wynika 

to z jednego z praw ruchu planet, których autorem jest .................................... (wpisz nazwisko astronoma). 

C. Najkorzystniejsze warunki do wystąpienia całkowitego zaćmienia Słońca na Ziemi panują, gdy Ziemia 

znajduje się w (aphelium / peryhelium), zaś Księżyc w (apogeum / perygeum). Wówczas średnica kątowa 

tarczy słonecznej na niebie jest najmniejsza, zaś tarczy Ksieżyca największa. 

Zadanie 9. 

A. Na każdym z poniższych rysunków przedstawiono Ziemię i Księżyc w jednakowej skali, zaś tylko na jednym 

rysunku średnia odległość między tymi ciałami niebieskim jest zgodna z tą skalą. Obwiedź literę (a, b, c lub d) 

przy rysunku, na którym zachowano poprawne relacje odległości między Ziemią i Księżycem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Na rysunku przedstawiono fazy Księżyca widoczne z Ziemi (podkreśl poprawną odpowiedź): 

a) z półkuli północnej 

b) z półkuli południowej 

c) fazy Księżyca widoczne z półkuli północnej i półkuli południowej są jednakowe 

 

 
 

C. Wyjaśnij, dlaczego zaćmienie Księżyca można obserwować z większej powierzchni Ziemi niż zaćmienie Słońca. 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

a 
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d 
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Zadanie 10. 

Pokoloruj na podkładzie mapy kolorem czerwonym obszary, których opisy przedstawiono poniżej. 

A. Cały obszar na Ziemi, który spełnia oba poniższe warunki: 

1) w każdym dniu w roku występuje tam wschód i zachód Słońca 

2) w dniu przesilenia zimowego na półkuli północnej dzień trwa tam dłużej niż 12 godzin. 

 

B. Cały obszar na Ziemi, który spełnia oba poniższe warunki: 

1) można tam obserwować gwiazdę Polarną na wysokości co najmniej 30° nad horyzontem 

2) panuje tam noc w momencie górowania Słońca nad południkiem 70°E w dniu równonocy jesiennej. 

 

C. Cały obszar na Ziemi, który spełnia oba poniższe warunki: 

1) przynajmniej w jednym dniu w roku górowanie Słońca występuje tam po północnej stronie nieba 

2) panuje tam data 6 lipca, gdy na południku 50°W jest 5 lipca godzina 14:00 miejscowego czasu słonecznego. 

 

Miejsce na ewentualne obliczenia: 

Miejsce na ewentualne obliczenia: 

Miejsce na ewentualne obliczenia: 
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Zadanie 11. 

A. Z urwiska odpadł okruch skalny, następnie spadał swobodnie pod wpływem siły grawitacji, aż do uderzenia 

o powierzchnię terenu. Na rycinie – rzucie pionowym z góry – przedstawiono położenie okruchu skalnego na 

początku spadania i po upadku (odpowiednio punkty A i B). Narysuj strzałką kierunek północny. Odpowiedź 

uzasadnij. 

 

 

 

 

Uzasadnienie:  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

B. W przeddzień przesilenia letniego na półkuli południowej polarnik dotarł do stacji badawczej Wostok 

(78°S, 107°E). Następnego dnia planuje on dalszą podróż. Pomóż polarnikowi wyznaczyć właściwą drogę. 

W wykropkowane miejsca na rysunku wpisz godziny miejscowego czasu słonecznego, o których polarnik 

powinien wyruszyć na azymut tarczy słonecznej, aby udać się w odpowiednie strony świata. 

 

C. Wyjaśnij, dlaczego kierunki świata wyznaczone przez polarnika (zad. 11B) z wykorzystaniem kompasu 

nie będą zgodne z rzeczywistymi. 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

D. Wyjaśnij, dlaczego świt i zmierzch w Polsce trwają dłużej niż na równiku. 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

B 

A 
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Materiałem do zadań 12-14 są: 

 mapy synoptyczne (załącznik 1) obrazujące warunki pogodowe w trzech parach dni (A, B i C). W każdej 

parze lewa mapa przedstawia warunki panujące pierwszego dnia o godzinie 0:00, prawa – sytuację z tej 

samej godziny następnego dnia (24 godziny później);  

 wykresy przedstawiające przebieg dobowy ciśnienia atmosferycznego, temperatury powietrza i opadów 

atmosferycznych w Warszawie w czterech dniach (załącznik 2). Trzy z tych dni są tymi, do których odnoszą 

się mapy synoptyczne z załącznika 1 (czyli wykres obrazuje zmiany elementów meteorologicznych 

w Warszawie w okresie między stanem widocznym na mapie lewej i prawej). 

Zadanie 12. 

Uzupełnij legendę map synoptycznych (załącznik 1) wpisując w odpowiednie miejsce nazwy rodzajów frontów 

przedstawionych na mapach oraz nazwy wybranych mas powietrza, które wystąpiły na obszarze objętym mapą. 

Zadanie 13. 

Przyporządkuj poszczególne przebiegi dobowe elementów meteorologicznych (załącznik 2) do odpowiednich 

par map. Pod każdą z par map (załącznik 1) wpisz liczby, którymi oznaczono właściwe przebiegi dobowe.  

Zadanie 14. 

Uzupełnij informacje o warunkach meteorologicznych panujących w Warszawie. 

A. W której z przedstawionych na mapach i wykresach sytuacji: 

a) napłynęła masa powietrza cieplejsza od ustępującej?          Odpowiedź (podkreśl jedną):  A   B   C 

b) napłynęła masa powietrza chłodniejsza od ustępującej?          Odpowiedź (podkreśl jedną):  A   B   C 

B. Jakiego rodzaju była masa powietrza, przy której temperatura powietrza była najwyższa? 

Odpowiedź: ............................................................. 

C. Czy w którejś z przedstawionych sytuacji w ciągu całej doby Warszawa pozostawała w zasięgu masy powietrza 

tego samego rodzaju? Jeśli tak, wpisz odpowiednią literę (A, B lub C). Jeśli nie, wpisz X. 

Odpowiedź: .............................................................



 

 

 

XXXIX OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 

Zawody III stopnia pisemne – podejście 2 

ZAŁĄCZNIK 1 

 DZIEŃ 1, godzina 0:00  DZIEŃ 2, godzina 0:00 

A 

 

 

 

 
Warszawa – przebieg dobowy: 

ciśnienia atmosferycznego – rys. .......        temperatury powietrza – rys. .......        opadów atmosferycznych – rys. ....... 

B 

 

 

 

 
Warszawa – przebieg dobowy: 

ciśnienia atmosferycznego – rys. ........        temperatury powietrza – rys. .......        opadów atmosferycznych – rys. ....... 

C 

 

 

 

 
Warszawa – przebieg dobowy: 

ciśnienia atmosferycznego – rys. .......        temperatury powietrza – rys. .......        opadów atmosferycznych – rys. ....... 

  Front atmosferyczny  Masa powietrza 

 
 

.................................................         PA ................................................. 

 
 

.................................................        PP ................................................. 

 
 

.................................................        PZ ................................................. 



 

 

XXXIX OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 

Zawody III stopnia pisemne – podejście 2 

ZAŁĄCZNIK 2 

Uwaga: 1) skala pionowa poszczególnych wykresów jest różna, 

2) ciśnienie atmosferyczne nie jest zredukowane do poziomu morza.  

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE 

 

 

 
 

 

 

 

TEMPERATURA POWIETRZA 

 

 

 

 

 

 

OPAD ATMOSFERYCZNY 
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