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1. Kampinoski PN 
 
Zadanie 1. (3 pkt) 
Oblicz, ile wynosi w terenie szerokość Wisły na zaznaczonym na mapie odcinku AB. Skala 
mapy wynosi 1:50 000. Przedstaw obliczenia. 

 
Miejsce na obliczenia:  
 
 
 
 
 
Zadanie 8. (1 pkt) 
Odszukaj   na  mapie wydmę  oznaczoną X  i  oblicz jej  wysokość względną. Zapisz 
wykonywane obliczenia. 
Miejsce na obliczenia: 

 
 
 
Wysokość względna wynosi:  
 
2. Ślęża 
 
Zadanie 1 (0 – 3 pkt.) 
Korzystając z mapy barwnej oblicz skalę, w której wykonano szkic geologiczny. 
Napisz w punktach instrukcję wykonania tego zadania. 

 
Instrukcja i zapis obliczeń: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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Źródło: R. Chanas, Ślęża-śląski Olimp. Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1985 
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Skala 1 : 60 000 

Zadanie 2 (1 pkt) 
Robisz odpoczynek w miejscu przecięcia się szlaku czerwonego z czarnym. 
Oblicz, ile metrów wysokości względnej pozostało Ci jeszcze do pokonania, aby wyjść na 
szczyt Ślęży. 

 
Poziomice poprowadzono co 25 metrów 

 
Odpowiedź: ................................ m 
 
 
3. Pobrzeże Kaszubskie 
 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Oblicz wysokość względną między położonym na wysokości 1,5 m n.p.m. lustrem wody 
Jeziora Żarnowieckiego a szczytem Góry Zamkowej, na której znajduje się punkt 
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widokowy i grodzisko. Zapisz obliczenia. 

 
Miejsce na obliczenia: 
 
Odpowiedź: Wysokość względna wynosi ............................ 
Zadanie 2*. (2 pkt) 
Długość Jeziora Żarnowieckiego zmierzona na załączonej mapie w skali 1:50 000 wynosi 
16 cm. Oblicz i podaj skalę liczbową mapy, na której odległość ta wyniesie 4 cm. Zapisz 
obliczenia. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
Odpowiedź: Skala liczbowa mapy ...................................... 
 
4. Bory Tucholskie 
 
Zadanie 12*. (2 pkt) 
Oblicz odległość w terenie w linii prostej pomiędzy wzniesieniem o wys. 139,2 m n.p.m. 
(leżącym przy Żabnie k/Chojnic - pole C1), a wzniesieniem o wys. 188,0 m n.p.m. 
(leżącym przy Jeziorze Okoń Duży – pole A3). Wynik podaj w km. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
Odległość w terenie wynosi: .................. 
Zadanie 14*. (2 pkt) 
Oblicz powierzchnię Jeziora Małe Łowne na mapie w skali 1: 100 000, jeżeli w 
rzeczywistości wynosi ona 37,8 ha. 
Miejsce na obliczenia: 
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Powierzchnia jeziora na mapie wynosi: ...................... 
 
5. Jezioro Rożnowskie 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 

Oblicz odległość w terenie w linii prostej między przystanią wodną  (pole D4), a 
szczytem Ostrej Góry (pole D3). Zapisz obliczenia. Wynik podaj w km. 

 
Skala 1: 50 000 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
Odległość w terenie: ........... . 
Zadanie 12*. (2 pkt) 
Powierzchnia Jeziora Rożnowskiego wynosi 16 km2. 
Oblicz powierzchnię tego zbiornika na mapie w skali 1:50 000. Zapisz wykonywane 
obliczenia. Wynik podaj w cm2. 
Miejsce na obliczenia: 
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Powierzchnia Jeziora Rożnowskiego na mapie .................... 
 
6. Mazurski Park Krajobrazowy 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Jezioro Łuknajno połączone jest z Jeziorem Śniardwy wąskim przesmykiem, którego długość 
na załączonej mapie w skali 1:50 000 wynosi 0,9 cm. 
Oblicz i podaj, ile wynosi długość przesmyku w terenie. Zapisz wykonywane obliczenia. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
Długość przesmyku w terenie ........................................... 
Zadanie 13*. (1 pkt) 
Powierzchnia Jeziora Łuknajno zajmuje na mapie w skali 1:200000 obszar 1,7 cm2. 
Oblicz powierzchnię jeziora w terenie. Wynik podaj w km2. Zapisz obliczenia. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź ............................................................................. 
 
7. Bieszczady 
 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Zaznacz poprawne zakończenie zdania. 
Azymut z Osadzkiego Wierchu w kierunku szczytu Roh wynosi 
A. 70o  B. 110o  C. 160o  D. 200o 

 
 
Zadanie 4. (1 pkt) 
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Oblicz wysokość względną pomiędzy najwyżej położonym szczytem Połoniny 
Wetlińskiej a najwyżej położonym gospodarstwem w Górnej Wetlince. Zapisz 
obliczenia. Miejsce na obliczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: Wysokość względna wynosi ................................ 
 
8. Świętokrzyski PN 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Oblicz średnie nachylenie stoku od szczytu Łysicy (pole A2) wzdłuż czerwonego szlaku 
w kierunku WNW do punktu, w którym szlak zmienia kierunek o 90°, położonego 
na wysokości 470 m n.p.m. Wynik podaj w %. Skala mapy 1:60 000. Zapisz obliczenia. 

 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Średnie nachylenie stoku: ............................ % 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Podaj wysokość bezwzględną miejsca, w którym droga z Celin do Woli Szczygiełkowej 
przecina w polu B1 granicę Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 
Poziomice poprowadzono co 10 m 
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Wysokość bezwzględna wynosi .......................... m n.p.m. 

 
Zadanie 4. (1 pkt) 
Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytem Łysicy (pole A2) 
a Przełęczą Św. Mikołaja (pole B2). Podaj wynik z dokładnością do 0,1 km. Zapisz 
obliczenia. Skala mapy 1:60 000 

 
 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
Odległość w terenie wynosi ............................... km 
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9. Suwalski Park Krajobrazowy 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Pomiędzy jeziorami Hańcza i Kamenduł leży punkt wysokościowy 261,3 m n.p.m.. Odległość 
tego punktu od zachodniego brzegu jeziora Kameduł na mapie wynosi 3,4 cm. 
Oblicz tę odległość w km. Skala mapy 1: 50 000 
 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Poniżej zamieszczono fragment mapy z atlasu samochodowego Polski, przedstawiający 
fragment Suwalskiego Parku Krajobrazowego, taki jak na dołączonej mapie topograficznej. 
Odległość zmierzona pomiędzy tymi samymi punktami na obu mapach wynosi odpowiednio 
18 cm (na topograficznej) i 3 cm (na samochodowej). Podaj skalę mapy samochodowej. 

Skala ................................. 
 
11. Góry Stołowe 
 
Zadanie 1. (3 pkt) 
Powierzchnia Parku Narodowego Gór Stołowych po stronie polskiej wynosi 48 km2. Oblicz, 
jego powierzchnię na mapie w skali 1 : 50 000. Zapisz obliczenia i odpowiedź. 
Miejsce na obliczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź ............................................................................................................................... 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Podczas wędrówek po Kotlinie Kłodzkiej dotarłeś do miejscowości Łężyce 
i planujesz wycieczkę niebieskim szlakiem do rezerwatu przyrody Wielkie Torfowisko 
Batorowskie. Oblicz różnicę wysokości jaką musisz pokonać, wyruszając z najniżej położonej 
części tej miejscowości (560 m n.p.m.) do rezerwatu przyrody (710 m n.p.m.). 
Zapisz obliczenia i odpowiedź. 
Miejsce na obliczenia 
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Odpowiedź ............................................................................................................................... 
 
12. Okolice Płocka 
 
Zadanie 1. (4 pkt) 
W Brudzeńskim Parku Krajobrazowym w miejscowości Biskupice na wysokości 53 m n.p.m. 
jest ujście Skrwy Prawej - prawego dopływu Wisły i jest to najniżej położony punkt na 
Mazowszu. Od Biskupic do Sikorza prowadzi czerwony szlak turystyczny. 
a) Oblicz odległość w terenie w linii prostej między ujściem Skrwy w Biskupicach 
     i skrzyżowaniem dróg w Sikorzu. 

 
Skala mapy 1:120 000 Poziomice poprowadzono co 10 m 
 
 
 
Wynik ............................ 
b) Oblicz, jaką różnicę wysokości pokonuje turysta na trasie szlaku turystycznego 
    pomiędzy ujściem Skrwy w Biskupicach a skrzyżowaniem dróg w Sikorzu. 
Miejsce na obliczenia 
 
 
 
Wynik ........................... 
13. Pojezierze Leszczyńskie 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Oblicz powierzchnię Jeziora Dominickiego w km2, jeżeli jego powierzchnia na mapie w skali 
1:50 000 wynosi 14 cm2. Zapisz obliczenia. 
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14. Babia Góra 
 
Zadanie 3. (2 pkt) 
Oblicz, jaką różnicę wysokości musi pokonać turysta na odcinku trasy od źródła potoku 
Szumiąca Woda (E2) na Diablak (szczyt Babiej Góry). Poziomice poprowadzono co 10 m 

 
 
Wysokość bezwzględna źródła: ……………… 
 
 
 
 
Różnica wysokości   
 
15. Pieniński PN 

Zadanie 2. (2 pkt) 
Oblicz, na jakiej wysokości n.p.m. położone jest lustro wody w Jeziorze Czorsztyńskim, 
jeżeli wysokość względna pomiędzy szczytem Piekiełko a brzegiem tego jeziora wynosi 
148 m. Zapisz obliczenia. 
 

 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Długość tamy, która oddziela Jezioro Czorsztyńskie od Jeziora Sromowieckiego, wynosi 
na mapie w skali 1:25 000,  1,5 cm. Oblicz długość tej tamy w terenie i zakreśl poprawną 
odpowiedź. 
Miejsce na obliczenia: 
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16. Tatrzański PN 
Powierzchnia Morskiego Oka wynosi 35 ha (1 ha = 10 000 m2).  
Oblicz powierzchnię, jaką zajmuje Morskie Oko na mapie w skali 1:75 000. Zapisz 
obliczenia. 
 
Miejsce na obliczenia 
 
 
 
 
 


