
KARTOGRAFIA 

Odpowiedz krótko na poniżej zamieszczone pytania. Za każdą poprawna 
odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. 

  

1. Mapy to pomniejszone obrazy Ziemi, innych ciał niebieskich albo (czego?) 
2. Które odwzorowanie służy do przedstawiania obszarów 

okołobiegunowych: 
3. Jaki kształt maja południki w siatce geograficznej?  
4. Pod jakim kątem przecinają się południki i równoleżniki w siatce 

geograficznej? 
5. Które odwzorowanie cechuje się kątami wiernymi z oryginałem i 

wykorzystywane jest w nawigacji?  
6. Jaki kształt mają równoleżniki w odwzorowaniu azymutalnym 

normalnym? 
7. Jakie wielkości są zniekształcone w odwzorowaniu 

wiernopowierzchniowym Mollweidego?  
8. Która skala służy do przeliczania pól powierzchni?  
9. Zapisz w postaci skali polowej skalę 1: 400 000  
10. Wymień 3 grupy sygnatur punktowych: 
11. Jak nazywamy „tytuł” w mapach topograficznych:  
12. Punkty względem których wyznaczamy wysokość nad poziomem morza 

oraz odległości tworzą jeden z elementów matematycznych mapy. Jak on 
się nazywa?  

13. Do którego typu elementów treści zaliczymy: 

a) ukształtowanie powierzchni  

b) rozmieszczenie ośrodków eksploatacji surowców mineralnych  

c) występowanie rezerwatów przyrody 

14. W jakich skalach rysowane są mapy przeglądowo – topograficzne?  
15. Do którego rodzaju map zaliczamy mapy geologiczne, klimatyczne, 

roślinności naturalnej itd. W klasyfikacji map ze względu na treść  
16. Jak nazywamy mapy, które są najbardziej dokładne?  
17. Która metoda przedstawiania zjawisk na mapach wymaga podziału 

administracyjnego i skali skokowej (przedziałów) w legendzie? 
18. Za pomocą której metody przedstawiłbyś zróżnicowanie zasolenia na 

Morzu Bałtyckim:  
19. Za pomocą której metody przedstawiłbyś obszary leśne, występowanie 

gatunków drzew oraz endemity i relikty?  
20. Jak nazywa się linia łącząca punkty o tej samej wartości opadów 

rocznych?  
21. Siatka geograficzna to układ współrzędnych geograficznych na:. 
22. Najmniejsze zniekształcenia w odwzorowaniu stożkowym normalnym 

występują na  
23. Który równoleżnik jest najdłuższy w siatce geograficznej?  
24. W którym odwzorowaniu występują największe zniekształcenia 

powierzchni i nie można odwzorować biegunów? 



25. Za pomocą którego odwzorowania najlepiej można przedstawić obszary 
państw leżących w średnich szerokościach geograficznych rozciągniętych 
równoleżnikowo?  

26. Która skala jest zawsze przedstawiana w centymetrach? 
27. Jak nazywamy graficzny obraz skali?  
28. Zapisz w postaci skali mianowanej skalę 1:30 000  
29. Kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną równika a promieniem ziemskim 

danego punktu nazywamy  
30. Jak nazywamy dodatkowe mapy bądź schematy znajdujące się w opisie 

pozaramkowym?  
31. Co znajduje się na ramce mapy?  
32. Jakie wyróżniamy 2 rodzaje sygnatur powierzchniowych?  
33. Jak nazywamy rodzaj map rysowanych w skalach mniejszych niż 1:1000 

000  
34. W której klasyfikacji map wyróżniamy mapy: turystyczne, samochodowe, 

szkolne?  
35. Jakie 2 główne grupy map występują w klasyfikacji map ze względu na 

szczegółowość przedstawianych zjawisk?  
36. Wymień 2 główne cechy mapy:  
37. Za pomocą której metody przedstawiłbyś zróżnicowanie przyrostu 

naturalnego wg województw?  
38. Za pomocą której metody przedstawiłbyś strukturę zużycia nośników 

energii w poszczególnych krajach Europy?  
39. Za pomocą której metody przedstawiłbyś natężenie hodowli trzody 

chlewnej w Polsce?  
40. Do jakiej grupy metod zaliczamy metodę sygnaturową?  

 


