TEST Z PRZYRODY O ZIEMI W UKŁADZIE SŁONECZNYM I RUCHU OBROTOWYM [27 p.]
Nazwisko i imię ………………………………………………….. klasa VI ……………

1. Wyjaśnij na czym polega teoria heliocentryczna [2 p.] ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

2. Co wiesz o Mikołaju Koperniku [ 2p.] …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

3. Do poniżej podanych ciał niebieskich dopisz ich cechy charakterystyczne [4 p.]
KSIĘŻYC - ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
METEORYT- ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
KOMETA - …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
GWIAZDA - ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

4. Wypisz w kolejności od Słońca nazwy planet Układu Słonecznego [3 p.]

1………………….2……..…….…..….3…………….……….4…..………………
5…………………..6………………….7…………………….8……………………..

Mgr Sebastian Hadryan
Nowa Wieś
5. Oblicz o ile stopni obróci się Ziemia wokół własnej osi w czasie 2 godzin? (zapisz obliczenia) [1 p]
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
6. Oblicz w jakim czasie Ziemia obróci się o kąt 5 0? (zapisz obliczenia) [1 p.] ………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

7. Na rysunku zaznacz kierunek ruchu obrotowego Ziemi [1 p.]
Biegun N

Biegun S

8. W Polsce obowiązują dwa czasy urzędowe. Podkreśl właściwe określenia. [2 p.]
CZAS ZACHODNIOEUROPEJSKI
CZAS UNIWERSALNY
CZAS ŚRODKOWOEUROPEJSKI

CZAS WSCHODNIOEUROPEJSKI
CZAS LETNI

CZAS ZIMOWY

CZAS WIOSENNY

9. Do wartości południka będącego środkiem strefy czasowej w Polsce dopisz nazwę tej strefy. [2 p.]
Południk 150 E- czas ……………………………, inaczej czas ………………………………………..
Południk 300 E – czas ……………………………, inaczej czas ………………………………………..

10. Uzupełnij zdania. [3 p.]
Na świecie są dwie linie zmiany daty. Jedna z nich nazywa się …………………. i występuje tam, gdzie
jest godzina 24 00. Druga linia zmiany daty nazywa się ……………….. i występuje tam gdzie przebiega
południk ………… .

11. Czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe? [6 p.]

Czas słoneczny to czas wyznaczany za pomocą księżyca. - …………………………..
Pełny obrót Ziemi do okoła swej osi trwa ok. 24 godzin - ………………………….
Kometa staje się widoczna gdy znajdzie się w pobliżu Słońca - ……………………..
Naszą najbliższą gwiazdą jest Słońce - ………………………….
Ziemia jest widoczna w kosmosie, ponieważ świeci światłem odbitym - ……………………..
Teoria geocentryczna głosi, że Słońce jest w centrum wszechświata - ………………………

