
         

 

 

Mapa i jej elementy – klucz odpowiedzi 

 

1. –  

 

2. – 

  

3. WGS 1984; W aplikacji ArcGlobe warstwa jest udrapowana na powierzchni globu 

ziemskiego, natomiast w aplikacji ArcMap jest ona odwzorowana na płaszczyźnie 

mapy. 

 

4. Przyczyną różnic są różne osnowy matematyczne związane z poszczególnymi 

odwzorowaniami kartograficznymi. 

 

5. Południki i równoleżniki siatki kartograficznej są narysowane w odstępach 10° 

długości i szerokości geograficznej. 

 

6. Odwzorowanie nie jest odpowiednie do przedstawienia mapy całego świata, ponieważ 

za jego pomocą można wyłącznie przedstawić fragment kuli ziemskiej. Zostało ono 

zaprojektowane w ten sposób, aby wyłącznie wybrany fragment Ziemi (w tym 

przypadku Polska) mógł być przedstawiony przy zachowaniu jak najmniejszych 

zniekształceń odległościowych, powierzchniowych i kątowych. Dla pozostałych 

obszarów zniekształcenia te są na tyle duże, że niektórych z nich nie da się 

przedstawić na mapie przy wykorzystaniu tego odwzorowania. 

 



7. Jest to skala mianowana. Większa skala to 1:3 000 000. 

 

8. Koszalin – Siedlce: ok. 464 km; Olsztyn – Świdnica: ok. 424 km; Rzeszów – Ełk: 422 

km    

 

9. Za pomocą punktów przedstawiona jest warstwa Miasta, zaś za pomocą poligonów 

przedstawiona jest warstwa Obszary zurbanizowane. Na mapie Polski w skali 1:6 

000 000 lepiej prezentuje się warstwa o większym stopniu generalizacji, czyli warstwa 

Miasta, natomiast w skali 1:1 000 000 lepiej jest korzystać z warstwy Obszary 

zurbanizowane. 

   

10. W skali mniejszej od 1:1 000 000 na mapie wyświetla się wyłącznie warstwa Miasta, 

natomiast w skali większej niż 1:1 000 000 na mapie wyświetla się wyłącznie warstwa 

Obszary zurbanizowane. 

 

11. – 

 

12. –  

 

13. –  

 

14. Utworzona mapa należy do grupy map ogólnogeograficznych. Przykładem mapy 

tematycznej może być mapa sozologiczna, geologiczna, przemysłu wydobywczego. 

 

15. – 

 

16. Informacje zawarte na profilach wysokościowych można wykorzystać np. przy 

projektowaniu infrastruktury transportowej, czy też podczas badań 

geomorfologicznych (np. podczas pomiarów prędkości spełzywania gruntu).  

 

17. – 

 

18. Największe nachylenie terenu na szlaku wynosi ok. 60º. Oznacza to, że planowana 

trasa na Rysy na pewno będzie wymagająca fizycznie. Pokonanie jej poszczególnych 

odcinków wymaga wykorzystania systemu sztucznych ułatwień (głównie łańcuchów). 

 


