
Temat:  Wykorzystanie map w transporcie drogowym 

Przygotuj prezentację Wykorzystanie map w transporcie drogowym 

Proszę wszystkich uczniów  klasy 2L o przygotowanie prezentacji zgodnie z przedstawionym planem.  

Pamiętaj o przejrzystości, atrakcyjności prezentacji. Wzbogać prezentację o zdjęcia, obrazy  

 

Plan prezentacji: 

1. Przedstaw mapę Polski z podziałem na województwa wraz z miastem wojewódzkim. Wypisz 
województwa znajdujące się 

a. W centrum kraju 
b. Na północy 
c. Na północnym-wschodzie 
d. Na wschodzie 
e. Na południowym-wschodzie 
f. Na południu 
g. Na południowym-zachodzie 
h. Na zachodzie 
i. Na północnym-zachodzie 

2. Zastosowanie map w transporcie drogowym. Mapy 
a. Autostrad, nie tylko te które są, ale również planowane. Z opisem skąd dokąd prowadzi 
b. Drogi szybkiego ruchu nie tylko te które są, ale również planowane. Kilka opisz skąd dokąd 

prowadzą 
c. Drogi międzynarodowe. Kilka opisz skąd dokąd prowadzą 
d. Porównaj mapę dróg międzynarodowych z mapą autostrad i dróg szybkiego ruchu. 

Wyciągnij wniosek i zapisz 
e. Linii autobusowej lub tramwajowej 
f. Plany miasta z opisem charakterystycznych punków (np. w centrum znajduje się, na północy 

w lewo od itp. ) 
3. Na podstawie mapy  Skierniewic odpowiedz na pytania 

a. Jakie drogi (kategorie) oznaczone na mapie i ponumerowane przebiegają przez Skierniewice 
i w jakim kierunku (jakiego miasta, strony świata)  

b. Jakimi ulicami w mieście przebiegają oznaczone na mapie i ponumerowane drogi 
c. Jakie miejscowości graniczą ze Skierniewicami i z jakiej strony świata np. z północy 

 



4. Na podstawie mapy satelitarnej udziel odpowiedzi na pytania. Wycinek jakiego to miasta. Co 
znajduje się 

a. W centrum 
b. Na północnym-wschodzie 
c. Na wschodzie 
d. Na południowym-wschodzie 
e. Na południu 
f. Na południowym-zachodzie 
g. Na zachodzie 
h. Na północnym-zachodzie 

 
 

5.  Skorzystaj przedstawionego schematu komunikacji miejskiej i określ, jakimi środkami komunikacji 
można pokonać wyznaczone trasy. 

a. Z Dworca Głównego do Galerii Dominikańskiej 
b. Z Dworca Głównego na Dworzec Świebodziński 
c. Z zoo na plac Jana Pawła II 
d. Z ul. Dworcowej na ul. Uniwersytecką 
e. Z placu Grunwaldzkiego na Dworzec Autobusowy 
f. Z ul. Grabiszyńskiej do Dworca Głównego 

 
 



Odpowiedzi do poprzedniej pracy 
 

11. Podróżny chce udać się z dworca kolejowego do centrum kongresowego. Na planie miasta sporządzonym w 
skali 1:20000 odległość ta wynosi 7 cm. Podróżny ma do przebycia.  

1,4 km 
 

12. Długość drogi na mapie w skali 1:25 000 wynosi 28 cm. Jej rzeczywista długość w terenie wynosi 
7 km 
 

13. Które lotnisko położone jest na północny zachód od centrum Londynu? 
Luton 

 
14. Oznaczenia na rysunku wskazują, że do Terminala A nie można dojechać 

tramwajem. 
 

15. Odległość z Warszawy do Barcelony wynosi 1 800 km. Jaka jest skala mapy, na której ta odległość wynosi 9 
cm? 

1 : 20 000 000 
16. Hala sportowa na przedstawionej mapie znajduje się na 

północny zachód od Dworca PKP. 
17. Z przedstawionej mapy wynika, że przy ul. Daniłowskiego znajduje się 

muzeum. 
 

18. Podróżny musi jechać z lotniska Luton do lotniska Stansted. Na mapie sporządzonej w skali 1: 250 000 
odległość ta wynosi 10 cm. Ile kilometrów w rzeczywistości musi przejechać podróżny? 

25,0 km 
 

19. Ile czasu zajmie podróżnym pokonanie autobusem trasy, której długość na mapie w skali 1:1 500 000 
wynosi 20 cm? Do obliczeń przyjmij średnią prędkość przejazdu 60 km/h. 

5 h 
 

20. Zgodnie z przedstawionym schematem komunikacji miejskiej z Dworca Nadodrze na Dworzec Główny PKP 
można dojechać bez przesiadki 

tramwajem linii 0. 
 

21. W przypadku znacznego opóźnienia lotu przewoźnik nie ma obowiązku zapewnić pasażerom 
wypłaty odszkodowania, jeżeli opóźnienie lotu zostało spowodowane zaistnieniem 
nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia 
wszelkich racjonalnych środków. 
 

22. W przedstawionej reklamacji nie podano 
uzasadnienia roszczenia. 

 
23. Zgodnie z Ustawą prawo przewozowe przewoźnik podczas przewozu osób nie odpowiada za 

bagaż pozostawiony bez nadzoru obok środka transportu, którym pasażer podróżuje. 
 

24.  Gdy opóźnienie lotu wyniosło ponad 5 godzin, pasażer ma prawo odstąpić od umowy. W takim 
przypadku przewoźnik jest zobowiązany zwrócić pasażerowi w formie pieniężnej pełen koszt biletu w 
terminie 

7 dni. 
 

25. W jakim terminie najpóźniej – zgodnie z zamieszczonym fragmentem rozporządzenia – pasażer statku 
morskiego powinien złożyć skargę do przewoźnika za naruszenie jego praw w czasie rejsu, jeżeli odbył 
podróż 12 stycznia? 

Do 12 marca. 
 



26. Jaki obowiązek celny wynika z powyższego fragmentu Rozporządzenia dla pasażera, który przyjeżdża do 
krajów Unii Europejskiej i posiada przy sobie środki pieniężne o wartości 5 250 EUR, obligacje o wartości 3 
250 EUR oraz czeki podróżne o wartości 4 500 EUR? 

Pasażer powinien zgłosić przywożoną wartość środków pieniężnych, obligacji oraz 
wartość czeków podróżnych organom celnym. 

27. W dniu 25 kwietnia za kwotę 75,00 zł pasażer zakupił bilet autokarowy na przejazd, który zostanie 
zrealizowany 21 maja. 6 maja podróżny musiał zrezygnować z wyjazdu. O jaką maksymalnie kwotę 
należności od przewoźnika może ubiegać się podróżny, zgodnie z regulaminem przewozu? 

67,50 zł 
 

28. Pasażer za lot z Warszawy do Londynu (1 445 km) w klasie business zapłacił 2 117,82 zł. Na skutek 
pomyłki na czas lotu zostało mu przydzielone miejsce w klasie ekonomicznej. Jakiej wysokości 
odszkodowanie otrzyma podróżny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady? 

635,35 zł 
 

29. 15 maja odbył się rejs statkiem z Gdyni do Karlskrony. Pasażer chcący wnieść skargę na odbytą podróż, 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), powinien to zrobić 
do 15 lipca. 

 
Na prace czekam do 24.04.2020 Proszę przesyłać na adres:  zsz3_lidiaradz@interia.pl, w temacie wiadomości 

proszę podać klasę oraz imię i nazwisko oraz tytuł pracy 

 

Życzę miłej pracy 
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