
Moi Drodzy,  

przed Wami trudny sprawdzian z działu „Ruchy Ziemi”. Postanowiłem przygotować dla Was 

podstawowy przewodnik do tych zadań. Nie będzie on na pewno obejmował całości zagadnień (pełne 

zestawienie macie w podręczniku i Maturalnych Kartach Pracy), ale powinien pomóc Wam opanować 

podstawowe zagadnienia.  

Aby poprawnie wykonać obliczenia musicie powtórzyć sobie podstawy geografii, w tym: 

- szerokość geograficzna to odległość kątowa od równika. Aby wskazać 

szerokość geograficzną musicie podać numer równoleżnika (od 0° do 90°) 

oraz podać, na której półkuli się znajduje (północnej – N lub południowej 

– S). Pamiętajcie szerokość geograficzną następujących równoleżników: 

równik (0°), Zwrotnik Raka (23°26’N), Koło Podbiegunowe Północne 

(66°34’N), Biegun północny (90°N) i analogicznie na półkuli południowej: 

Zwrotnik Koziorożca (23°26’S), Koło Podbiegunowe Południowe (66°34’S), 

Biegun południowy (90°S). 

 

- długość geograficzna określa odległość kątową od południka 0° i przyjmuje 

wartości 0° - 180°E oraz 0° - 180°W. Południk 0° przechodzący przez 

Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich dzieli kulę ziemską na półkulę 

wschodnią (E) i zachodnią (W). 

 

Przykładowy zapis współrzędnych geograficznych to: 

Warszawa, (52°15’N, 21°00’E) 

Zwykle, jako pierwszą współrzędną podaje się szerokość geograficzną – 52 stopnie i 15 minut 

szerokości geograficznej północnej. Druga to długość geograficzna – 21 stopni i 0 minut długości 

geograficznej wschodniej. Czasem może być odwrotnie, dlatego pamiętajcie, że szerokość 

geograficzna jest N lub S, a długość geograficzna E lub W.  

Ruch obiegowy Ziemi 
Teorii ruchu obiegowego nie będę przypominał. Powinniście mieć notatkę z lekcji. Pamiętajcie tylko, 

że konsekwencje ruchu obiegowego Ziemi mają cykl roczny (np. zmiana wysokości górowania Słońca 

w ciągu roku, dni i noce polarne itd.).  

To, czego musicie się nauczyć, to jak zmienia się wysokość górowania Słońca w ciągu roku. Są cztery 

magiczne daty – dni, w których rozpoczynają się astronomiczne pory roku: 

21 marca – równonoc wiosenna 

22 czerwca – przesilenie letnie 

23 września – równonoc jesienna 

22 grudnia – przesilenie zimowe 



21 marca – równonoc wiosenna 

Promienie zenitalne padają na równik. Co to oznacza? Tego dnia siedząc w lesie 

równikowym (dokładnie na równiku) w samo południe będziecie widzieć Słońce 

pionowo nad sobą (czyli w zenicie). Gdy na półkuli północnej rozpoczyna się wiosna, na 

południowej – jesień. Na biegunie północnym zaczyna się dzień polarny (będzie trwał 

przez pół roku), a na biegunie południowym – noc polarna.  

22 czerwca – przesilenie letnie 

Promienie zenitalne padają na Zwrotnik Raka. Na półkuli północnej zaczyna się lato (Słońce świeci 

wysoko na niebie). Na kole podbiegunowym północnym dzień polarny trwa 24 godziny, zaś na kole 

podbiegunowym południowym tyle samo trwa noc polarna. Pamiętajcie, że kiedy u nas jest lato, na 

półkuli południowej trwa zima.  

23 września – równonoc jesienna 

Promienie zenitalne ponownie padają na równik. Na półkuli północnej rozpoczyna się 

jesień, na południowej – wiosna. Na biegunie północnym zaczyna się noc polarna, a na 

biegunie południowym – dzień polarny.  

22 grudnia – przesilenie zimowe 

Promienie zenitalne padają na Zwrotnik Koziorożca. Na półkuli północnej zaczyna się zima (kąt 

padania promieni słonecznych jest mniejszy niż w dniu równonocy). Na kole podbiegunowym 

północnym noc polarna trwa 24 godziny, zaś na kole podbiegunowym południowym tyle samo trwa 

dzień polarny.  

Zadania 
W ruchu obiegowym Ziemi mogę Wam dać do obliczenia: 

- wysokość górowania Słońca (czyli wysokość Słońca w południe lub inaczej kąt padania promieni 

słonecznych w południe) na dowolnym równoleżniku w dni rozpoczynające pory roku; 

- szerokość geograficzną miejsca na Ziemi, gdy znana jest wysokość górowania Słońca. 

W dniu równonocy wiosennej i jesiennej jest to banalnie proste. 

h (wysokość górowania Słońca) = 90° - szer. geogr. 

W pozostałe dni (22 VI i 22 XII), zanim przystąpisz do obliczeń, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, 

czy w miejscu, którego dotyczy zadanie jest zima, czy lato. Jeśli lato do wysokości górowania Słońca z 

dnia równonocy dodajesz 23°26’, jeśli zima odejmujesz 23°26’. 

To logiczne!!! 

Latem wysokość górowania Słońca jest większa niż w dniu równonocy, zaś zimą mniejsza. Wartość 

zmienia się o tyle, o ile „przesunęło” się Słońce, czyli o wartość szerokości geograficznej zwrotnika.  

Odejmując pamiętajcie, że 1° = 60’. Można więc sobie ułatwić pisząc zamiast 90° = 89°60’ 

  



Jak rozpoznać, czy liczymy dla półkuli północnej, czy południowej?  
Przetestujmy to na konkretnych zadaniach: 

Zadanie 1.  

Oblicz wysokość górowania Słońca w Warszawie (52°15’N, 21°00’E) w dniu równonocy jesiennej.  

W tym wypadku wszystko jedno, jaka to półkula, bo stosujemy wzór h = 90° - szer.geogr. 

Zadanie 2.  

Oblicz wysokość górowania Słońca w Rio de Janeiro (23°30’S, 42°30’W) w dniu 22 grudnia.  

Ze współrzędnych geograficznych wiemy, że Rio de Janeiro położone jest na półkuli południowej (S). 

Zatem skoro 22 grudnia w Polsce rozpoczyna się zima, to na półkuli południowej trzeba spodziewać 

się lata. Kąt padania promieni słonecznych jest zatem większy. Stosujemy wzór: 

h = 90° - szer.geogr. + 23°26’ 

Gdyby punkt znajdował się na półkuli północnej oczywiście odjęlibyśmy te 23°26’. 

Uwaga!!! 

Czasem w zadaniach pojawia się wskazówka:  

 Słońce góruje po południowej stronie nieba – TO ZNAK, ŻE JESTEŚMY NA PÓŁKULI 

PÓŁNOCNEJ 

 Słońce góruje po północnej stronie nieba – TO ZNAK, ŻE JESTEŚMY NA PÓŁKULI 

POŁUDNIOWEJ 

I jeszcze jedna uwaga!!! 

Te wzory nie sprawdzają się w odniesieniu do strefy międzyzwrotnikowej. W podręczniku macie 

dodatkowe wzory. Możemy się umówić, że na sprawdzianie ich nie będzie. Ale jeśli znajdziecie czas, 

żeby je przeanalizować, to zobaczycie, że są bardzo logiczne.  

Ostatnią rzeczą w ruchu obiegowym Ziemi, którą mogę Wam dać do liczenia, to obliczenie szerokości 

geograficznej, gdy znamy kąt padania promieni słonecznych.  W tym wypadku musicie pamiętać o 

następujących zasadach. 

 Po określeniu półkuli oraz tego, czy jest tam równonoc, zima czy lato stosujecie te same 

wzory, przekształcając w ten sposób, że zamieniacie miejscami wysokość Słońca i szerokość 

geograficzną: 

szer. geogr. = 90° - h 

szer. geogr. = 90° - h + 23°26’  

szer. geogr. = 90° - h - 23°26’ 

 Przy pisaniu odpowiedzi do zadania pamiętajcie, że poprawny zapis szerokości geograficznej 

MUSI ZAWIERAĆ INFORMACJĘ O PÓŁKULI. Zatem do obliczonej liczby należy dodać N lub S.  

 

Na dziś musi nam wystarczyć. Ja idę spać, a w kolejnym odcinku postaram się wyjaśnić Wam, jak 

liczymy różnice w czasie słonecznym. Ale to już dotyczy ruchu obrotowego Ziemi. Miłej pracy. 


