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PodróżVIII.3

Rozgrzewka

Zaznacz w rozkładzie jazdy:
 e na żółto – godzinę odjazdu z Katowic,
 e na zielono – godzinę przyjazdu  

do Rzeszowa.
Oblicz, jak długo jedzie pociąg z Katowic  
do Rzeszowa.

  

Odp. Z Katowic do Rzeszowa pociąg  
jedzie  h  min.

Na podstawie tabeli z zadania 1 oblicz, jak długo jedzie pociąg:

a) ze Szczecina do Leszna,  

b) z Opola do Tarnowa,  

c) z Poznania do Krakowa.  

Uzupełnij.

Podróż z Krakowa do Rzeszowa trwa  h  min, czyli około  h.
Pociąg pokonuje w tym czasie  km. Z tego wynika, że jego średnia prędkość
na tej trasie wynosi około  km

h .

Przeczytaj cennik zoo i uzupełnij tabelę.
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km Stacja Przyjazd Odjazd

0 Szczecin Gł. 19.44
210 Poznań Gł. 22.20 22.30
279 Leszno 23.36 23.37
375 Wrocław Gł. 0.40 0.55
457 Opole Gł. 1.48 1.50
554 Katowice 3.30 3.35
631 Kraków Gł. 5.51 6.04
708 Tarnów 7.04 7.12
788 Rzeszów Gł. 8.36 8.38
875 Przemyśl Gł. 10.01

ZOO
Bilety

 e normalny 15 zł
 e ulgowy 12 zł
 e rodzinny* 11 zł

* Cena za 1 osobę. Warunki 
sprzedaży: 2 dorosłych  
i co najmniej 2 dzieci.

Rodzina
Koszt biletów kupionych

pojedynczo dla rodziny

2 dorosłych + 1 dziecko 42 zł –

2 dorosłych + 2 dzieci 54 zł 44 zł

2 dorosłych + 3 dzieci 66 zł 55 zł

2 dorosłych + 4 dzieci 78 zł 66 zł
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Uzupełnij.
Na mapie: W rzeczywistości:
1 cm   cm =  m
2 cm  2 ∙  cm =  cm =  m
4,5 cm  
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4,5 · 25 000 cm = 112 500 cm = 1125 m 
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Zaznacz na mapie na stronie 157 opisaną poniżej trasę wycieczki rowerowej. Za 
pomocą nitki zmierz na mapie długość tej trasy i oblicz, ile ma ona kilometrów 
w rzeczywistości.

Wycieczkę rozpoczynamy w pobliżu ruin zamku w Czorsztynie. Jedziemy na 
wschód aż do przystanku Czorsztyn skrzyżowanie. Tu skręcamy na południowy 
wschód i dojeżdżamy do przełęczy Osice. Teraz kierujemy się na południowy zachód 
i dojeżdżamy do kościoła w Sromowcach Wyżnych, a potem czerwonym szlakiem 
udajemy się w stronę Jeziora Sromowskiego. Przejeżdżamy przez zaporę i wzdłuż 
zachodniego brzegu jeziora dojeżdżamy do zamku w Niedzicy.

Długość trasy na mapie:  cm

Długość trasy w rzeczywistości:  km

Zaproponuj i zaznacz na mapie miejsca, gdzie warto się zatrzymać w czasie wycieczki.

Znajdź na mapie na stronie 157 i oznacz literą:
A – punkt leżący 500 m na zachód od zamku w Niedzicy,
B – punkt leżący 875 m na północny zachód od przełęczy Osice.

Popatrz na kartkę z kalendarza.

a) Wycieczka zaczyna się w  drugą sobotę 
maja i trwa do najbliższego wtorku. Za-
znacz w kalendarzu wszystkie dni trwa-
nia wycieczki.

b) Uczniowie wyjechali na zieloną szkołę 15 maja rano, a wrócili 20 maja wieczorem. 

 Ile dni trwała zielona szkoła?   Ile było noclegów? 

c) Zapisz, jakim dniem tygodnia był:

20 maja              29 kwietnia              20 czerwca       

Na mapie Pienin na stronie 157 znajdź opisany punkt i oznacz go na mapie odpo-
wiednią literą. Jeśli jest kilka takich punktów, zaznacz je wszystkie.
C –  punkt leżący na południe od kościoła w Czorsztynie, w odległości 1125 m od 

szczytu góry Cisowiec.
D –  punkt leżący w odległości 375 m od pawilonu wystawowego przy Elektrowni 

Wodnej Niedzica i jednocześnie w odległości 1250 m od szczytu góry Piekiełko.
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