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Wycieczka po Tatrach - klucz 

1. – 

2. Idź do slajdu nr 2 Rysy. Najwyższy ze szczytów po lewej stronie widoku, u 

którego podnóża znajduje się jezioro (jeden z tatrzańskich stawów) to 

właśnie najwyższy szczyt Polski. Jaka jest jego wysokość? Jak nazywa się 

wspomniany staw? Za pomocą narzędzi Obrotu i Przesuwania znajdujących 

się z lewej strony możesz rozejrzeć się wokół i spojrzeć na Tatry ze szczytu 

Rysów. 

Odpowiedź: 2499 m n.p.m. 

Czarny Staw pod Rysami  

3. – 

4. – 

5. Podczas górskich wędrówek bardzo ważne jest właściwe wybranie pory 

dnia. Istotne jest też to jak długość dnia, a co za tym idzie czas zachodu 

Słońca zależy od pory roku. Ustaw datę 22 czerwca, na godzinę 6:00 rano. 

Sprawdź, o której godzinie się ściemnia. Następnie ustaw datę 23 grudnia na 

godzinę 6:00. Jak szybko będzie ciemno? Czy długość dnia zależna od pory 

roku ma wpływ na bezpieczeństwo wędrujących po górach? Dlaczego? 

Odpowiedź: 22 czerwca zachód Słońca 20:50 

   23 grudnia zachód Słońca 15:45 

Każda wycieczka w góry powinna być dokładnie zaplanowana   

i przygotowana, dostosowana do pory roku i długości dnia. W góry najlepiej 

wychodzić wczesnym rankiem, tak aby mieć odpowiednią rezerwę 

czasową na powrót. Poza tym załamanie pogody i bardzo niebezpieczne w 

górach burze pojawiają się zwykle popołudniu. Należy również pamiętać  

o tym, że zimą wcześnie robi się ciemno, co czyni wędrówkę górską bardzo 

niebezpieczną.  

6.  –  

7. Przełącz się do slajdu nr 4. Znajdujesz się w pobliżu Mount Everestu 

(Sagarmatha) – najwyższego szczytu świata. Za pomocą narzędzi 

Przesuwania i Obrotu obejrzyj krajobraz rozciągający się ze szczytu i 

porównaj go z tym rozciągającym się z Rysów. Jakie zauważasz różnice?  

 

Odpowiedź: Panorama ze szczytu Mount Everestu jest rozleglejsza niż 

panorama z Rysów, co ma związek z różnymi wysokościami szczytów (tak 

bezwzględną jak i względną). Ponadto w otoczeniu Mount Everestu więcej 

szczytów pokrytych jest śniegiem i lodem, co ma wpływ z wyniesieniem 
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8. Przełącz się do slajdu nr 5. Znajdujesz się właśnie nad 

Giewontem. Wybierz narzędzie Analizuj, a następnie Pomiar odległości. 

Zanim przystąpisz do pomiaru poruszając myszką w polu mapy sprawdź, jak 

układają się warstwice. Następnie zmierz długość grani Giewontu. 

Odpowiedź: ok. 2700 m  

9. –  

10. Przejdź do slajdu nr 7 przedstawiającego Czarny Staw Gąsienicowy 

a następnie wróć do slajdu nr 6 Hala Gąsienicowa. Zmierz odległość od 

schroniska Murowaniec do Czarnego Stawu Gąsienicowego.  

Odpowiedź: ok. 1 350 m 

11.  Przenieś się do slajdu nr 8. Znajdujesz się nad Morskim Okiem, największym 

jeziorem Tatr. Za pomocą narzędzia Pomiar powierzchni odpowiedz na 

pytanie jaką powierzchnię ma Morskie Oko.  

Odpowiedź: 0,3493 km² 

12. Następnie przejdź do slajdu nr 9, który przedstawia Morze Kaspijskie – 

największe jezioro na  świecie. Ile razy jest większe od Morskiego Oka? 

Odpowiedź: Morze Kaspijskie ma powierzchnię równą 370 tys. km²., co 

znaczy że jest ponad milion razy większe niż Morskie Oko.  

13. Wróć do slajdu nr 8 Morskie Oko. Odpowiedz na pytanie jaką długość mają 

jego brzegi, wykorzystując do tego narzędzie Pomiar odległości. 

Odpowiedź: ok. 840 m 

14.  –  

15. Idź do slajdu nr 12 Wielka Krokiew. Zmierz różnicę wysokości pomiędzy 

między górną a dolną częścią skoczni. Jakie jest średnie nachylenie stoku 

na tym odcinku w procentach? 

Odpowiedź: ok. 150 m, ok. 40 % 

16.  –  

 


