
 
TERENOZNAWSTWO

OKREŚLANIE KIERUNKU PÓŁNOCNEGO

Terminy
Pn -  północ - N - north
Pd -   południe - S - south
Wsch -  wschód - E - east
Zach -  zachód - W - west

1. Położenie słońca dla obszaru Polski:
Położenie słońca III, IV, IX, X V, VI, VII, VIII XI, XII, I, II
Na wschodzie ok. godz. 6 ok. godz. 7 Nie widać
Na południu godz. 12 godz. 12 godz. 12
Na zachodzie ok. godz. 18 ok. godz. 17 Nie widać

2. Za pomocą zegarka i słońca   

Małą  wskazówkę  zegarka  kierujemy  ku  słońcu  (dokładność  można  sprawdzić  przez 
ustawienie  zapałki  na  środku  tarczy,  cień  powinien  być  przedłużeniem  wskazówki). 
Dwusieczna  kąta  zawartego  między  małą  wskazówką  a  godz.  12  wskaże  kierunek 
południowy.

        Przed  12.00 po  12.00

3. Za pomocą gwiazdy polarnej  

Gwiazda polarna zawsze i o każdej porze wskaże kierunek północny 



4. Za pomocą Księżyca  

Rysunek przedstawia przybliżone kierunki położenia Księżyca, w zależności od fazy i czasu  
nocy.

5. Za pomocą cech przedmiotów  

Określanie stron świata tym sposobem jest mniej prawne od omówionych wyżej, dlatego  
należy  się  do  nich  odwoływać  w ostateczności,  porównując  klika  z  nich,  zachowując 
zrozumiałą rezerwę.

• Kora  drzew  samotnych  jest  obrośnięta  mchem  z  strony  północnej,  jeśli  jest  
na całym to od strony północnej jest go więcej. Nie stosować tej zasady w lesie –  
równomierne naświetlenie. 

• Duże  kamienie  i  skały  są  porośnięte  od  strony  północnej  mchem.

• Południowa strona mrowiska jest mniej spadzista.

• Słonecznik tak lubi światło, że stale zwraca się tarczą do słońca, nawet wtedy  
gdy  jest  ono przesłonięte  chmurami.  Słonecznik  nigdy  nie  zwraca  się  tarczą  
w kierunku północy.

• Korony oddzielnie rosnących drzew są bardziej rozwinięte od południowejstrony. 



• Śnieg szybko topnieje i znika na zboczach południowych

• Słoje na ściętym pniu od strony południowej są szersze, zaś od północnej bardziej  

skupione. 

BUSOLA MAGNETYCZNA

Kompas – to jeden z najstarszych przyrządów do odnajdywania stron świata niezależnie 
od  warunków  atmosferycznych.  Jest  to  okrągłe  pudełko  z  podziałką  w  stopniach  
na obwodzie , zawierające ruchomą, zawieszoną na ostrzu igłę magnetyczną.

Busola  –  jeżeli  na  pudełku  kompasu  umieścimy  urządzenie  do  celowania  powstanie 
busola. Urządzeniem takim może być ruchomy pierścień z przeziernikiem (szczerbinką).  
Spotyka się busole o najrozmaitszej konstrukcji.
Deklinacja magnetyczna – zwolniona igła busoli nigdy nie wskaże dokładnego kierunku 
północnego.  Wynika  to  z  faktu,  iż  biegun  magnetyczny  nie  pokrywa  się  z  biegunem 
geograficznym.  Kąt  między  północą  magnetyczną  a  północą  geograficzną  nazywamy 
deklinacją magnetyczną. Nie ma to jednak znaczenia przy zwykłych harcerskich zajęciach.

Północ magnetyczna, topograficzna, geograficzna.
Ważną  rolę  nie  tylko  w  turystyce,  pełni  mapa  topograficzna.  Przyglądając  się  jej,  
zauważamy  przy  dolnej  ramce  oznaczono  za  pomocą  umownych  znaków  kierunki 
północy geograficznej, topograficznej i magnetycznej.

Północ  geograficzna –  jest  to  kierunek  południka  geograficznego.  W  terenie  jest  to 
kierunek bieguna północnego.

Północ  topograficzna  – to  północny  kierunek  pionowych  linii  siatki  kilometrowej  na 
mapach topograficznych.

Północ  magnetyczna  – to  kierunek  jaki  wskaże  nam  igła  magnetyczna.  



Rozróżnianie  trzech  północy  sprawia,  że  mamy  również  trzy  azymuty:  geograficzny, 
topograficzny i magnetyczny.

Azymut  geograficzny  –  jest  to  kąt  zawarty  między  kierunkami  północy  geograficznej  
a danym kierunkiem marszu, mierzonego zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (G)

Azymut topograficzny  – jest to kąt zawarty między kierunkiem północy topograficznej  
 a danym kierunkiem marszu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (T)

Azymut magnetyczny  – jest to kąt zawarty między kierunkiem północy magnetycznej  
a  określonym  kierunkiem  marszu,  zmierzony  zgodniez  ruchem  wskazówek  zegara. 
Rysunek obok. W pracy harcerskiej posługujemy się azymutem magnetycznym, jest on 
najważniejszy.

BUSOLA W UŻYCIU

Sprawdzenie busoli:
przed użyciem busoli należy ją sprawdzić w następujący sposób. Zbliżamy ją do 
przedmiotu metalowego, co powoduje wychylenie igły magnetycznej, po odsunięciu 
powinna powrócić do stanu początkowego, jeśli nie to jest uszkodzona.



Warunki używania busoli:

- używaj busoli z dala od metalowego przedmiotu, innych kompasów i źródeł pola 
magnetycznego

- chroń kompas przed wstrząsami

- jeżeli busola ma przycisk blokujący igłę, korzystaj z niego jak nie używasz igły 
magnetycznej

Określanie azymutu dowolnego przedmiotu terenowego

1. Stanąć twarzą w kierunku dowolnego celu, podnieść busolę do wysokości  oczu, 
zwolnić busolę i trzymać ja pionowo.

2. Za pomocą wskaźników celujemy na cel.

3. Obracamy ruchomą tarczą tak długo, aż koniec igły magnetycznej, zrówna się z 
kierunkiem północnym, na skali 0.

4. Odczytać wielkość azymutu w stopniach na podziałce busoli przy wskaźniku pod 
muszką. 

Określanie kierunku w terenie wg podanego azymutu.

1. Robimy to samo co wyżej. 

2. Na skali pod muszką ustawiamy szukany azymut. 

3. Obracamy się tak długo (nie ruszając skali) aż zorientujemy busolę (igła na busoli ma 
wskazywać kierunek N, na skali 0).

4. Celujemy na charakterystyczny punkt w terenie.

5. Maszerujemy na wyznaczony punkt w terenie.

MAPA 

Mapa – to rysunek, który przedstawia Ziemię na płaszczyźnie z uwzględnieniem 
kulistości Ziemi.

Plan – zmniejszony obraz niewielkiego obszaru przedstawiony na płaszczyźnie bez 
uwzględnienia kulistości Ziemi. 



Skala mapy – stosunek odległości na mapie do odległości rzeczywistej, np. 1:x 
oznacza, że 1cm na mapie to w rzeczywistości  xcm. 

Podziałka liniowa -  odcinek odpowiednio podzielony i opisany tak, aby łatwo można 
odczytać rzeczywistą mając daną odległość na mapie.

ORENTOWANIE MAPY

Góra mapy zawsze przedstawia północ. Zorientować mapę to ustawić ją tak, aby góra 
mapy skierowana była ku północy. W tym celu przykładamy kompas do mapy tak, aby 
linia kompasu Pn-Pd wskazywała górę (Pn) i dół (Pd) mapy.  Mapę z kompasem 
obracamy tak długo, aż igła magnetyczna wskaże Pn. 

Jeżeli wiemy gdzie jesteśmy na mapie, możemy ja zorientować układając mapę 
według charakterystycznych elementów, np. dróg, rzek, linii kolejowych i 
energetycznych.

OKREŚLANIE STANOWISKA W TERENIE

1. Według najbliższych przedmiotów. Obieramy w terenie kilka charakterystycznych 
elementów, szukamy ich na mapie i na oko określamy odległość od nich, 
nanosimy na mapę.

2. Według rzeźby terenu.  Porównujemy mapę z charakterystycznymi formami 
rzeźby terenu, np. kotlina, dolina, szczyt góry, wąwóz.

3.  Pomiar przez odległość.  Oznaczamy na mapie miejsce, w którym jesteśmy. Jeśli 
nie ma w kierunku marszu charakterystycznych punktów terenowych idziemy i 
mierzymy przebyta odległość i odkładamy tę odległość na mapie i jesteśmy na 
krańcu odłożonego odcinka.

4. Przez pomiar odległości do trzech najbliższych punktów w terenie.  Po 
zorientowaniu mapy obieramy 3 charakterystyczne punkty położone najbliżej. 
Mierzymy krokami odległość do nich. Wykonane pomiary w krokach zamieniamy 
na metry, a następnie przeliczamy na milimetry w skali danej mapy. Następnie z 
oznaczonych punktów zakreślamy cyrklem łuki – odpowiednimi (równymi 
wartości dokonanych przeliczeń) w skali danej mapy. Łuki te przetną się w 
szukanym punkcie.

5. Sposobem wcięć.  Orientujemy mapę i określamy widoczny punkt. Przykładamy 
do mapy linijkę tak, aby jej kierunek pokrywał się z kierunkiem na wyznaczony 
punkt. Jeżeli nasz droga przecina się z linią narysowaną od tej linijki, to jesteśmy 
w tym punkcie przecięcia.



II wariant: obieramy w terenie trzy punkty terenowe i odnajdujemy je na mapie. 
Orientujemy mapę, linijkę układamy na mapie wzdłuż prostej skierowanej do 
jednego z obranych punktów, rysujemy prostą. To samo robimy z drugim 
obranym punktem. Jesteśmy w miejscu przecięcia się narysowanych prostych. 
Punkt 3 – kontrola.

6. Przez celowanie i pomiar.  Określamy punkt, odnajdujemy go na mapie, 
orientujemy mapę. Linijkę układamy wzdłuż prostej skierowanej na punkt 
terenowy, rysujemy linię. Mierzymy odległość do tego punktu, przeliczamy ją na 
skalę mapy. Powstałą w ten sposób długość odkładamy  od punktu na 
narysowanej linii. Punkt, w którym się znajdujemy jes na końcu odłożonego 
odcinka.

SZKIC TERENU 

Szkic terenu z miejsca

Wykonuje się go wówczas gdy warunki terenowe nie pozwalają na przemieszczanie w 
terenie.

1. Zaznaczamy na szkicu kierunek Pn i określamy skalę.

2. W dolnej części szkicu rysujemy skalę szkicu.

3. W dolnej części szkicu w dowolnym miejscu na nim zaznaczamy kółkiem swoje 
miejsce stania.

4. Orientujemy szkic przy pomocy busoli.

5. Nanosimy kierunki na charakterystyczne przedmioty terenowe, a odległość od 
nich oceniamy na oko.

6. Oznaczamy obiekty terenowe znakami topograficznymi.

7. Zaznaczamy charakterystyczne formy terenu.

8. Opisujemy widoczne miejscowości i kierunki wylotu dróg.

W legendzie umieszczamy również wszystkie objaśnienia, których nie  można 
przedstawić graficznie.



Rys. 1 Szkic z miejsca faza początkowa i faza końcowa

Szkic z podstawy

Jest to szkic z dwóch stanowisk. Wykonuje się go wtedy gdy warunki terenowe 
pozwalają na zmierzenie odległości między dwoma stanowiskami. Odległość ta winna 
być większa od połowy odległości do najdalej położonego punktu w terenie, który 
zamierzamy nanieść na szkic.

1. Określamy kierunek Pn i nanosimy skalę.

2.  Orientujemy na szkic przy pomocy busoli na stanowisku.

3. Oznaczamy kółkiem miejsce tego stanowiska.

4. Wykreślamy kierunki na charakterystyczne przedmioty terenowe.

5. Na końcach wykreślonych linii zaznaczamy lekko obiekty terenowe.

6. Wyznaczamy kierunek na stanowisko 2.

7. Odległość pomiędzy stanowiskami mierzymy krokami i nanosimy na szkic za 
pomocą podziałki liniowej.

8. Wykreślamy kierunki na te same przedmioty terenowe, na które wyznaczyliśmy 
ze stanowiska 1.

9. Miejsce przecięcia się linii kierunkowych rysowanych z dwóch stanowiska 
wyznaczą położenie przedmiotu terenowego.

10. Rysujemy pozostałe przedmioty terenowe.

11. Wymazujemy zbędne linie kierunkowe.



12. Uzupełniamy szkic o obiekty terenowe, dla których nie ma ustalonych znaków 
topograficznych, opisując na dole te znaki.

Rys. 2 Szkic z podstawy, faza początkowa i faza końcowa. 

Szkice drogi z marszu

Szkic drogi z marszu przedstawia odbytą drogę. Skalę należy dobrać zależnie długości 
drogi marszu.

1. Szkic drogi marszu robić będziemy w formie notatek. Na samym dole kartki 
zaznaczamy punkt i rysujemy przez całą kartkę prostą linie.

2. Obieramy kierunek marszu, celujemy na charakterystyczny punkt leżący na 
drodze  i mierzymy azymut.

3. Dochodzimy do drugiego pkt., zaznaczamy na prostej a obok zapisujemy liczbę 
paro kroków, mierzymy kolejny azymut i idziemy dalej.



4. Po drodze zaznaczamy wszystkie charakterystyczne punkty w terenie w promieniu 
około 300 metrów.

5. Mierzymy azymuty wszystkich dróg odchodzących od drogi marszu i zapisujemy 
na kartce.

6. Czynności powtarzamy aż dojdziemy do końca drogi.

POMIARY PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH

1. Pomiary wysokości drzewa 

- za pomocą cienia.



Mierzymy swój własny cień i zapisujemy go jako odległość ac. Później mierzymy cień mierzonego 
drzewa i zapisujemy jako odległość AC. Następnie wysokość drzewa obliczamy ze wzoru

W = AB = ab * AC / ac

- drugi sposób 

Jeden z harcerzy zaznacza na kiju swoją wysokość od stóp do poziomu oczu, po czym kładzie się na 
ziemi na wznak w odległości od podstawy drzewa równej przypuszczalnie odległości drzewa. Drugi 
trzyma pionowo kij przy jego stopach. Leżący przesuwa się tak długo, aż znajdzie punkt, z którego 
przez miejsce oznaczone na kiju zobaczy wierzchołek drzewa. Zmierzona odległość od oka leżącego 
do drzewa to wysokość drzewa.  AB = BC

2. Pomiar szerokości rzeki 

 - sposób pierwszy  

Naprzeciwległym brzegu wybieramy punkt charakterystyczny E. wybieramy stanowisko naprzeciw 
niego A. Z punktu A idziemy prostopadle np. 30 paro kroków. Zaznaczamy kijem punkt B. idziemy 
dalej tym kierunku kolejne 30 paro kroków. Zaznaczamy punkt C. dalej idziemy prostopadle, 



odchodząc od rzeki tak długo aż punkt E oraz zaznaczony kijem punkt C nie pokryją się. Zaznaczamy 
punkt D.  odległość między punktem C i D to szerokość rzeki.

- sposób drugi

Naprzeciwległym brzegu rzeki znajdujemy charakterystyczny punkt terenowy A. wbijamy tyczkę tuż 
przy wodzie. Druga tyczka musi  być dwa razy większa DB = 2CF. Oddalamy się z nią tak długo aż 
punkty F, D i A znajdą się w jednej linii. Odległość między punktem C i B to szerokość rzeki. 

3. Pomiar wysokości za pomocą linijki

Linijkę trzymamy w wyciągniętej ręce (warto znać odległość od oka do wyciągniętej dłoni). Następnie 
odczytujemy ilość centymetrów, pokrywających w polu widzenia przedmiot terenowy. Mierzymy 
teraz odległość od obserwowanego przedmiotu i wyliczamy ze wzoru 

ED = DA * CB / BA



OKREŚLANIE ODLEGŁOŚCI W NOCY

Odległość Odgłosy i oznaki
Do 100 m Słychać rozmowy, kaszel, cięcie drutu
Do 200 m Słychać komendy, brzęk łopat i menażek, widać  ogień z papierosa
Do 300 m Słychać głuchy szum maszerującej kolumny po drodze gruntowej, odgłosy 

ręcznego wbijania kołków i słupów
Do 400 m Słychać rąbanie i piłowanie drewna
Do 500 m Słychać mechaniczne wbijanie kołków, wykonywanie okopów, szum 

motoru samochodu po drodze gruntowej w czasie jazdy
Do 600 m Jest widoczny błysk zapalonej zapałki, słychać odgłos maszerującej po 

drodze kolumny pieszej
Do 800 m Słychać wyraźny odgłos, trzask sęków i Głuch uderzenia padających 

zrąbanych drzew
Do 1000 m Słychać szum motoru samochodu podczas jazdy po szosie

OKREŚLANIE ODLEGŁOŚCI W DZIEŃ

Odległość Rodzaj i stopień ich widoczności
Ok. 5000 m Widoczne oddzielne małe domy
Ok. 4000 m Widoczne okna w domach



Ok. 3000 m Widoczne kominy na dachach
2000 – 1000 m Widoczne oddzielnie drzewa, krzaki i pojedyncze osoby
1000 – 900 m Widać kontury człowieka, zarysy drzew i ich pnie
800 – 700 m Widać ogólny zarys człowieka, na drzewach widać gałązki
600 – 500 m Odróżnia się w ogólnych zarysach nakrycie głowy, ubiór, obuwie, na 

drzewach widać gałązki
400 – 300 m Odróżnia się owal twarzy, odcienie kolorów w ubiorze, rodzaje drzew
300 – 250 m Odróżnia się zarys twarzy, szczegóły ubioru, na drzewach widać liście 
200 – 150 m Odróżnia się zarys twarzy, szczegóły ubioru na drzewach widać liście
100 – 70 m Widoczne części twarzy: oczy, nos, usta, kształt liści oraz korę pni.
























