
Lekcja     16. i 17. 04.2020r. 

Temat: Skala na mapach i planach. 

1. Obejrzyj filmy pana Tomasza Gwiazdy na Youtube pt: „Skala na planach i mapach”2.  

Zapisz notatkę:  

Plan – to dokładny rysunek przedstawiający pomniejszony ( w skali) obraz widziany z góry, 

np. plan miasta, plan mieszkania. 

Mapa -  to graficzny obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy 

innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad 

odwzorowania kartograficznego (posiada siatkę kartograficzną), przy użyciu umownych 

znaków graficznych. 

Skala mapy lub podziałka mapy to stosunek długości na mapie do odpowiadającej jej 

odległości w terenie (w rzeczywistości). Stosunek ten możemy wyrazić w postaci:  

 skali liczbowej, jako ułamek, np. 1:1 000 000, w tej skali każdemu odcinkowi o 

długości 1 centymetra zmierzonemu na mapie odpowiada odcinek w terenie o 

długości równej 1 mln centymetrów, 

 skali mianowanej, gdzie odległości na mapie i w terenie wyrażamy z dwóch 

jednostek długości, tzn. podaną powyżej skalę liczbową 1: 1 000 000 możemy 

wyrazić jako skalę mianowaną 1 cm – 10 km, gdyż 1 km to 100 000 cm, 

 skali liniowej, czyli graficznego zapisu skali (to skala liniowa najczęściej nazywana 

jest podziałką). Poniżej przedstawiono podziałkę liniową skali 1:1 000 000. 

 

       1 cm  

Oznacza to, że 1 cm na mapie to 10 km w rzeczywistości, czyli w skali mianowanej 

zapiszemy 1cm – 10 km, a w skali liczbowej: zamieniamy najpierw 10 km na centymetry – 

10km = 1000 000cm i zapisujemy 1 : 1000 000  

Przykłady: 

Zadanie 1. Zamień skalę liczbową 1: 100 000 na skalę mianowaną. 
     a)   Aby wykonać to zadanie, wystarczy dodać do skali liczbowej jednostkę np. centymetry i 

zastąpić znak „ : ” znakiem „ – ”. 

1 cm – 100 000 cm, 
 Oznacza to, że 1 centymetrowi na mapie odpowiada 100 000 centymetrów w terenie. 

 

     b)   Oczywiście skalę mianowaną możemy uprościć poprzez zamianę jednostek na większe. 

Powinniśmy pamiętać o tym, że: 1 km = 1000 m, 1 m = 100 cm, 1 cm = 10 mm. 

 1 cm – 100 000 cm   

1 cm – 1000 m               (1 m = 100 cm, dlatego dwa zera „zostały odcięte”) 

1 cm – 1 km                    (1 km = 1000 m) 

 Po zamianie jednostek wiemy, że 1 centymetrowi na mapie odpowiada 1 kilometr w terenie. 

 



Zadanie 2. Zamień skalę mianowaną 1 mm – 4 km na skalę liczbową. 
 Wykonując zadanie tego typu musimy ujednolicić jednostki. W tym wypadku, po obu 

stronach powinny być milimetry: 

 1 mm – 4 km 

1 mm – 4000 m               (ponieważ 1 km = 1000 m) 

1 mm – 400 000 cm        (ponieważ 1 m = 100 cm) 

1 mm – 4 000 000 mm    (ponieważ 1 cm = 10 mm) 

Teraz możemy już pozbyć się jednostek i zamienić skalę mianowaną na liczbową: 1: 

4 000 000 

Zadania 

Zad. 1.  

  Na rysunku jest przedstawiony plan domku letniskowego w skali 1 : 100.  

    

 

 brama 

 

 

 

 

 

Zdania poniżej zapisz do zeszytu i uzupełnij: 

Skala 1 : 100 oznacza, że: 

1 cm na planie to 1 m w rzeczywistości, 

1 mm na planie to 10 cm w rzeczywistości. 

Podaj wymiary: 

na planie         w rzeczywistości 

………………………………               długość tarasu               ……………………………. 

……………………………..                szerokość domku          ……………………………... 

…………………………               szerokość bramy do garażu             ……………………… 

……………………………..                 szerokość garażu              ……………………………. 

 

Zad. 2. 

Na planie miasta poniżej zaznacz ulice: Malinową, Klonową, J. Matejki i Widoczną. 

Przepisz zdania wpisując słowa równoległa lub prostopadła. 

Ulica Malinowa jest  …………………………………   do ulicy Klonowej. 

Ulica J. Matejki jest  …………………………………  do ulicy Widocznej. 

Ulica Klonowa jest   …………………………………  do ulicy Widocznej. 

Ulica Malinowa jest  …………………………………  do ulicy Widocznej. 

TARAS 

DOMEK GARAZ 



 
Zad. 3.  

Na powyższym planie 1 cm odpowiada 100 m w rzeczywistości. 

Jaka jest długość ul. Nawigatorów? 

 

Na planie ul. Nawigatorów ma długość ………….cm. 

………….· 100 m = ……………..m                   wpisz do zeszytu 

Odp. W rzeczywistości ul. Nawigatorów ma długość ………….m. 
 

 

Zadania z podręcznika rozwiąż w zeszycie: 

Zad. 1, 2, 4 str. 58 

Zad. „Czy już umiem” str. 59 – tylko te zadania wyślij mi na e-mail: ponieann@o2.pl 


