
Zadanie 20. (0-1) 

Podkreśl nazwę miasta, w którym 22 czerwca dzień jest najdłuższy. Uzasadnij swój wybór.  

Murmańsk, Helsinki, Kraków, Budapeszt 

Uzasadnienie: 

 

 

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

 

Zadanie 21. (0-1) 

Podkreśl nazwę miasta, w którym 22 grudnia dzień jest najkrótszy. Uzasadnij swój wybór.  

Melbourne, Perth, Montevideo, Maputo 

Uzasadnienie: 

 

 

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

 

Zadanie 22. (0-2) 

Oblicz kąt padania promieni słonecznych 22 czerwca w miejscu położonym na 43° szerokości geograficznej, gdzie 

w południe Słońce zawsze jest widoczne po północnej stronie nieba. 

Obliczenia: 

 

 

 

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

 

Zadanie 23. (0-2) 

Wybierz prawidłowe dokończenie zdania. 

Kąt padania promieni słonecznych 22 grudnia w miejscu położonym na 34° szerokości geograficznej, gdzie w 

południe Słońce zawsze jest widoczne po południowej stronie nieba, wynosi 

a) 23°26'.  b) 32°34'.  c) 66°34'.  d) 22°26'. 

Obliczenia: 

 

 

 

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

Zadanie 24. (0-2) 

Oblicz kąt padania promieni słonecznych 23 września w miejscu położonym na 79° szerokości geograficznej, gdzie 

w południe Słońce zawsze jest widoczne po południowej stronie nieba. 

Obliczenia: 

 

 

 

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

Zadanie 25. (0-2) 

Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której 22 grudnia w południe Słońce jest widoczne po północnej 

stronie nieba na wysokości 58°13'. 

Obliczenia: 

 

 

 

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

Zadanie 26. (0-2) 

Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której 21 marca Słońce góruje po południowej stronie nieba na 

wysokości 45°27'. 

Obliczenia: 

 

 

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



Zadanie 27. (0-2) 

Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której 23 września Słońce góruje po północnej stronie nieba na 

wysokości 23°26'. Następnie podaj nazwę tego równoleżnika.  

Obliczenia: 

 

 

Nazwa równoleżnika: ................................................................... 
 

Zadanie 28. (0-2) 

Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której 21 marca w południe Słońce jest widoczne po północnej 

stronie nieba na wysokości 55°04'. Następnie znajdź tę miejscowość w atłasie, wiedząc, że znajduje się ona na 

138°36' długości geograficznej wschodniej. Podaj jej nazwę. 

Obliczenia: 

 

 

 

 

Nazwa miejscowości ............................................................................................................................................. 
 

Zadanie 29. (0-2) 

Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której 21 marca w południe Słońce jest widoczne po południowej 

stronie nieba na wysokości 38°36'. Następnie znajdź tę miejscowość w atlasie, wiedząc, że znajduje się ona na 21°09' 

długości geograficznej wschodniej. Podaj jej nazwę. 

 

Obliczenia: 

 

Nazwa miejscowości ............................................................................................................................................. 

Zadanie 30. (0-2) 

Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której 22 czerwca w południe Słońce jest widoczne po południowej 

stronie nieba na wysokości 63°22'. Następnie znajdź tę miejscowość w atlasie, wiedząc, że znajduje się ona na 

południku 14°25' długości geograficznej wschodniej. Podaj jej nazwę. 

Obliczenia: 

 

 

Nazwa miejscowości ............................................................................................................................................. 

 

Zadanie 31. (0-2) 

Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której 22 czerwca w południe Słońce jest widoczne po północnej 

stronie nieba na wysokości 32°35'. Następnie znajdź tę miejscowość w atlasie, wiedząc, że znajduje się ona na 18°25' 

długości geograficznej wschodniej. Podaj jej nazwę. 

Obliczenia: 

 

Nazwa miejscowości ............................................................................................................................................. 

 

Zadanie 32. (0-2) 

Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której 22 grudnia w południe Słońce jest widoczne po północnej 

stronie nieba na wysokości 86°24'. Następnie znajdź tę miejscowość w atlasie, wiedząc, że znajduje się ona na 153° 

długości geograficznej wschodniej. Podaj jej nazwę.  

Obliczenia: 

 

 

Nazwa miejscowości ............................................................................................................................................. 

 

Zadanie 33. (0-2) 

Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której 22 grudnia w południe Słońce jest widoczne po południowej 

stronie nieba na wysokości 16°05'. Następnie znajdź tę miejscowość w atlasie, wiedząc, że znajduje się ona na 

południku 30°29' długości geograficznej wschodniej. Podaj jej nazwę. 

Obliczenia: 

 

Nazwa miejscowości ............................................................................................................................................. 
 


