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2 Wakacyjne Vademecum 

Wzorem starych dobrych harcerskich wakacyjnych poradników przygotowa-
łem dla was to krótkie wakacyjne vademecum, z najpotrzebniejszymi informa-
cjami i sprawami, które warto znać, a których nie musimy zapamiętywać. Va-
demecum na pewno przyda się w czasie waszych wakacyjnych przygód, albo 
nawet w czasie czytania przygodowych powieści. 
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Gdy w czasie wakacyjnych przygód spotkasz funkcjonariusza służb 
mundurowych i żebyś zamiast „Dzień Dobry” mógł powiedzieć „Dzień 
Dobry, panie poruczniku”. 
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Przepis na udane wakacje! 
 

Weź dużą porcję ciekawości świata. Dodaj miarkę 
spokoju i rozwagi. Uzupełnij pasją do 

kolekcjonowania. Rozprowadź powyższe składniki 
kropelkami wyostrzonego spojrzenia i dobrego smaku. 

Dopraw odrobiną dobrego humoru i uśmiechu, 
koniecznie od ucha do ucha. Nie zapomnij okrasić 
całości błyskotliwym dowcipem. Na koniec wrzuć 
garść dobroci i miłości do innych. Dorzuć jeszcze 

szczyptę szczęścia i luzu. 
 

Tak przygotowaną mieszankę zażywaj codziennie, 
popijając głębokimi haustami świeżego powietrza. 

Przestrzegając powyższych wskazań, zapewnisz sobie 
udane wakacje. 
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Stopnie w służbach mundurowych 
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Siły Powietrzne 
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Najpotrzebniejsze węzły 

Podwójny węzeł szotowy ma takie samo zasto-
sowanie co węzeł poprzedni, ale jest pewniej-
szy i wytrzymuje większe obciążenie. 

Węzeł ratowniczy – król węzłów, najpewniejszy i najbardziej uży-
teczny. Klasycznym jego zastosowaniem jest asekuracja człowie-
ka, a także złączenie dwóch lin. Nie blokuje się nawet pod znacz-
nym obciążeniem. 

Węzeł prosty służy do połączenia dwóch lin 
o prawie jednakowej średnicy. 

Węzeł wyblinkowy służy do umocowania liny na jakimś przedmio-
cie. Dobrze wytrzymuje stałe, pionowe napięcie. Może się roz-
wiązać, gdy jest poddany napięciu wzdłużnemu. 

Ósemka to węzeł, który wykonuje się na końcu liny, 
aby nie wysunęła się z pętli, albo też prowizorycznie 
zastępuje zabezpieczenie uciętej liny. 

Węzeł szotowy jest najszybszym sposobem 
związania dwóch lin, nawet różnej grubości.  
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Rodzaje chmur, które pomogą nam przewidywać pogodę 

CIRROCUMULUS (Cu, chmura kłębiasto-pierzasta) - cienka warstwa lub ławica chmur, barwy białej. 
Ma postać zbioru kulek lub płatków ułożonych dość regularnie. Występuje na wys. 6–8 km. Nie daje 
opadu, ale zapowiada ochłodzenie. 

CIRROSTRATUS (Cs, chmura warstwowo-pierzasta) - przejrzysta biaława chmura w postaci zasłony o 
włóknistym lub gładkim wyglądzie. Występuje na wys. 8–10 km. Nie daje opadu. 

CUMULONIMBUS (Cb, chmura kłębiasta deszczowa) - potężna, pojedyncza, gęsta, ciemna chmura 
mająca postać gór lub wież. Występuje w czasie burz na wys. 0,5–1 km. Daje ulewny deszcz, grad lub 
śnieg. 

CIRRUS (Ci, chmura pierzasta) - cienka biała chmura w postaci włókien, ławic lub pasm. Występuje 
na wys. 7–10 km. Czasami zapowiada niewielki deszcz. 

ALTOCUMULUS (Ac, chmura średnia kłębiasta) - ławica lub warstwa chmur, barwy białej lub szarej, 
składająca się z płatów lub zaokrąglonych brył. Występuje na wys. 2–6 km. Nie daje opadu. 

ALTOSTRATUS (As, chmura średnia warstwowa) - warstwa chmur, barwy białej lub niebieskawej, o 
strukturze jednolitej, włóknistej lub prążkowej. Występuje na wys. 3–8 km. Daje opad drobnego 
deszczu, śniegu lub ziaren lodowych. 

STRATOCUMULUS (Sc, chmura kłębiasto-warstwowa) - ławica lub warstwa chmur, barwy szarej lub 
biaława. Składa się z zaokrąglonych brył, często ułożonych regularnie w grupy lub pasma. Występuje 
na wys. 0,5–2 km. Bardzo rzadko daje opady drobnego deszczu lub śniegu. 

STRATUS (St, chmura niska warstwowa) - jednolita, na ogół szara warstwa chmur. Występuje na wys. 
0,1–2 km. Daje opad mżawki, słupków lodowych lub śniegu ziarnistego. 

NIMBOSTRATUS (Ns, chmura warstwowa deszczowa) - jednolita chmura barwy ciemnoszarej, całko-
wicie zasłaniająca Słońce lub Księżyc. Występuje na wys. 0,1–3 km. Daje ciągłe opady deszczu lub 
śniegu. 

CUMULUS (Cu, chmura kłębiasta), pojedyncza, gęsta chmura, zwykle biała, o prawie płaskiej ciemnej 
podstawie. Występuje na wys. 0,5–2 km. Na ogół nie daje opadu, niekiedy powoduje przelotny 
deszcz. 
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Proste indiańskie tipi 
 
Czego będziemy potrzebowali: 

 materiał w rozmiarze 2 x 4 m. Możemy w tym celu wykorzystać stare zszyte przeście-
radła lub plandekę, którą możemy kupić w każdym markecie 

 co najmniej 8 tyczek o długości co najmniej 2,30 m – możemy wykorzystać bardzo 
lekkie tyczki bambusowe, które kupimy w każdym markecie 

 ok. 30 metrów sznurka 

 igła i nitka w kolorze naszego materiału 
 
Jak to robimy? 
1. Kawałek materiału o wymiarach 400 cm x 

200 cm składamy na pół. 
2. Za pomocą ołówka na sznurku rysujemy 

łuk odpowiadający ćwierci okręgu o pro-
mieniu 200 cm. 

3. Wycinamy i możemy ewentualnie obszyć 
obcięte krawędzie. 

4. Na ziemi rysujemy okrąg o promieniu 100 
cm. 

5. Na okręgu umieszczamy tyczki. Zaczynamy 
od dwóch i związujemy je u góry zostawia-
jąc dużo sznurka. Następnie kolejne dwa i 
tak dalej. Mniej więcej w połowie odległo-
ści od ziemi do górnego wiązania możemy 
przymocować sznurek wzmacniający, któ-
ry owijamy kilka razy wokół każdej tyczki. 

6. Po umieszczaniu i wszystkich tyczek zakła-
damy materiał i zszywamy go z przodu od 
góry zostawiając ok. 50 cm na wejście. 

7. Tipi właściwie gotowe, jeśli chcemy, mo-
żemy jeszcze wyciąć i obszyć wejście 
w kształcie okręgu. 

 
Oczywiście jeśli mamy mniej materiału może-
my zrobić mniejsze tipi, ale pamiętajmy, że: 
średnica tipi przy ziemi = promień półkola 
z materiału do obłożenia tipi = minimalna wysokość tyczki (choć lepiej wykorzystać tyczki 
20-30 cm wyższe) 
 
Także z materiału musimy mieć prostokąt o wymiarach co najmniej: średnica tipi x dwie 
średnice tipi. 
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Turystyczne wzory matematyczne 

Jak daleko jest horyzont? 
 

Kiedy jesteśmy na wysokiej wieży i chcemy obliczyć jak 
daleko jest horyzont: 
  

promień widnokręgu w km        113 x  
 
 
Na przykład będąc nad brzegiem morza i zakładając, że 
Twoje oczy są na wysokości 1,6 m (0,0016 km) wzrokiem 
sięgniesz na odległość 4,52 km. 
 
Natomiast znajdując się na wysokości 10 m obejmujesz 
swoim wzrokiem obszar o promieniu ponad 11 km. 
 
A kiedy lecisz nad centralną Polską samolotem pasażerkim, 
który znaduje sie na wysokości 10 km i na niebie nie ma 
chmur, teoretycznie możesz objąć swoim wzrokiem całą 
Polskę, ponieważ horyzont odległy jest od Ciebie o ponad 
350 km, a wymiary naszego kraju zarówno na osi północ-
południe, jaki i wschód zachód to około 650 km. 
 
Pamiętaj, żeby w obliczeniach uwzględnić wysokość do 
swoich oczu. 
 
źródło: Życzyński J. (1975). Pi plus oko. Warszawa: Nasza Księgarnia, s. 26.  

kmwysokoćy   wwysokość w km 

Jak wysoko jesteśmy lub jako głęboka jest studnia? 
 

Możemy to obliczyć za pomocą czasu spadania 
zrzuconego obiektu, np. małego kamyka: 
 
wysokość w m       (czas swobodnego spadania w s)2 x 5 
 
Uważaj ze zrzucaniem przedmiotów! Zrób to tak, żeby 
nikomu nic się nie stało. 
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Beau-
forta 

Peder-
sena 

Nazwa 
wiatru 

Prędkość 
wiatru Objawy na Dł. fal 

do 
[m] 

Wys. 
fal [m] [m/

s] 
[węz
ły] wodzie lądzie 

0 0 Cisza, flau-
ta 0,2 0,5 tafla lustrzana bezruch powie-

trza - - 

1 1 Powiew 1,5 3 niewielkie 
zmarszczki, łuski 

dym unosi się 
pionowo 5 0,10-

0,25 

2 

2 

Słaby 3,3 6 fala o szklistych 
grzbietach 

odczuwalny 
powiew 

25 0,25-
0,75 

3 Łagodny 5,4 10 jw. poruszanie się 
liści 

4 3 Umiarko-
wany 7,9 15 piana 

na grzbietach fal 
poruszanie się 

gałązek 50 0,75-
1,25 

5 4 Świeży 10,7 21 
gęste białe 

grzebienie na 
falach 

poruszanie się 
większych gałęzi 75 1,25-

2,00 

6 5 Silny 13,8 27 grzywacze poruszanie się 
grubych gałęzi 100 2,00-

3,50 

7 6 Bardzo 
silny 17,1 33 równoległe 

pasma piany 
poruszanie się 

cienkich pni 135 3,50-
6,00 

8 7 Sztorm 20,7 40 wysokie, długie 
fale uginanie się pni 200 6,00-

8,50 

9 

8 

Silny 
sztorm 24,4 47 gęstsze wysokie 

fale 

unoszenie drob-
nych przedmio-

tów 
250 8,50-

11,0 

10 B. silny 
sztorm 28,4 55 morze białe 

od piany 
wiatr łamie 

gałęzie 

11 

9 

Gwałtowny 
sztorm 32,6 63 

wiatr zrywa 
wierzchołki fal, 

pył wodny 

wiatr łamie pnie 
drzew 

>300 >11,0 

12 Huragan >36,
9 >71 kipiel wody wiatr niszczy 

budynki 

Siła wiatru 
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Alfabet Morse’a 
z systemem mnemotechnicznym: 
- sylaba z „o” to kreska 
- sylaba bez „o” to kropka 

a .- a-zot 

b -... bo-ta-ni-ka 

c -.-. co-mi zro-bisz 

d -.. do-li-na 

e . Ełk 

f ..-. fi-lan-tro-pia 

g --. go-spo-da 

h .... ha-la-bar-da 

i .. i-gła 

j .--- je-dno-kon-no 

k -.- ko-la-no 

l .-.. Le-o-ni-das 

m -- mo-tor 

n -. no-ga 

o --- O-po-czno 

p .--. Pe-lo-po-nez 

q --.-   

r .-. ra-to-wnik 

s ... Sa-ha-ra 

t - tłok 

u ..- Ur-sy-nów 

v ...-   

w .-- wi-no-rośl 

x -..-   

y -.-- York Hull Ox-ford 

z --.. zło-to-ry-ja 
  
0 ----- 

1 .---- 

2 ..--- 

3 ...-- 

4 ....- 

5 ..... 

6 -.... 

7 --... 

8 ---.. 

9 ----. 

wiadomość 

zrób dwa kroki 

niebezpieczeństwo  

idź 

idź szybko 

biegnij 

czekajcie jesteśmy 
w domu 

poddajemy się 

Znaki podchodowe 

Znaki templariuszy 

kilka skarbów 

dwa skarby 

złoto 

9 metrów 

dokumenty 

monety ułożone 
warstwami pod 
ziemią 

na poziomie 
ziemi 

idź prosto 

cztery skarby 

kamień filozoficzny 

skręć w lewo 

kosztowności 

niebezpieczeństwo 

monety w dzbanie 

Jedna łyżeczka to: 
- 3 g mąki 
- 2 g płatków 
- 3 g kaszy mannej 
- 4 g ryżu 
- 5 g masła 
- 6 g soli 
- 4 g cukru 
- 1/190 l 
 
 

Jedna łyżka to: 
- 10 g mąki 
- 8 g płatków 
- 10 g kaszy mannej 
- 15 g ryżu 
- 16 g masła 
- 19 g soli 
- 15 g cukru 
- 1/60 l  
 
 

Jedna szklanka to: 
- 170 g mąki 
- 90 g płatków 
- 180 g kaszy mannej 
- 230 g ryżu 
- 300 g soli 
- 230 g cukru 
- 250 g śmietany 
- 210 g oleju 
- 360 g miodu 
- 1/4 l 

Praktyczne miary 
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K oC oR oF 
  

373,15 100 80 212 K – skala Kelvina 

310,15 37 29,2 98,6 C – skala Celsjusza 

273,15 0 0 32 R – skala Reaumura 

0 -273,15 -218,52 -459,67 F – skala Fahrenheita 

Skale temperatury 

Wysokość  

Wysokość do kolan  

Wysokość do pasa  

Wysokość do ramion  

Wysokość do oczu  

Wysokość z ręką  

Długość palca wskazującego  

Odległość od kciuka 
do małego palca 

 

Odległość od kciuka 
do palca wskazującego 

 

Długość przedramienia  

Rozpiętość ramion  

Długość ramienia  

Długość bosej stopy  

Długość kroku  

Waga  

Moje wymiary 
 

Zmierz różne Twoje wymiary, wtedy w czasie wakacyjnych 
przygód łatwiej będziesz mógł mierzyć różne długości na 
podstawie swojego ciała. 
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Długość: 
kwadrat (w poligrafi) = 4 cycero = 48 punk-
tów = 1,805 cm 
mila morska = 1852 m = 10 kabli 
mila polska = 8 staj = 8534 m 
pręt = 15 stóp = 4,32 m 
sążeń = 6 stóp = 1,73 m 
łokieć = 2 stopy = 57,6 cm 
wiorsta rosyjska = 1067 m 
arszyn = 16 wierszk = 71 cm 
rok świetlny = 9,46*1015 m 
angielskie: 
mila (M) = 1609,34 m 
jard = 91,44 cm = 3 stopy 
stopa (ft) = 30,48 cm = 12 cali 
cal (in) = 2,54 cm 
linia (li) = 2,54 mm 
sążeń (fm) = 182,88 cm 
pręt (rod) = 5,04 m 
staja (fur) = 201,16 m 
 

Powierzchnia: 
ha = 10 000 m2          a = 100 m2 

morga polska = 1/30 włóki = 5 600 m2 

akr = 4 047 m2 

 

Objętość: 
tona rejestrowa = 2,83 m3 = 100 ft3 
korzec = 32 garnce = 128 kwart = 128 l 
galon USA = 4,546 l 
galon ang. = 3,783 l 
buszel = 8 galonów = 32 kwarty =  
= 64 pint  
baryłka = 158,98 l 
 

Prędkość: 
1 węzeł = mila morska/h = 0,54 km/h 
Prędkość dźwięku w powietrzu (Ma) = 1200 
km/h = 330 m/s 
Prędkość światła (c) = 299 792 458 m/s 

 

Ciśnienie: 
Pa = N/m2 
1000 hPa = 1,0197 at = 0,9869 atm = 750 
mmHg (Tr) = 1 bar 
atmosfera techniczna (at) = 10 m słupa wo-
dy = 980,66 hPa = 1 kG/cm2 
atmosfera fizyczna = 760 mmHg (Tr) = 
1013,25 hPa 
 

Masa: 
karat = 2 gr 
cetnar staropol. = 100 funty =    = 40,5 kg 
1 uncja = 2 łuty = 80 drachm =  = 25,3g 
pud ros. = 40 funtów = 16,38 kg 
cetnar USA (us. cwt.) = 45,36 kg 
tona USA (sh. t.) = 907 kg = 
= 20 us. cwt. 
uncja jub. (oz. tr.) = 31,1035 g 
angielskie: 
funt (lb) = 0,4536 kg = 16 oz 
uncja (oz) = 28,35 g = 16 dr 
drachma (dr) = 1,722 g 
cetnar (cwt) = 50,8 kg = 112 lbs 
tona (t.) = 1016 kg = 20 cwt 
 

Siła, ciężar: 
N = kg*m/s2 

kilogram-siła = kilopond (kp) = 1 kG = = 
9,80665 N 
dyna (dyn) = 10-5 N 
 

Praca, energia, ciepło: 
J (watosekunda) = N*s 
cal = 4,1866 J 
kWh=3 600 000 J 
kilogramometr= 9,8 J 
 
Moc: W=J/s 
koń mechaniczny = 735,5 W 

Przelicznik jednostek 
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Kolorowe ognisko 
czyli co wrzucić do ognia, żeby zabarwić 
go na odpowiedni kolor 
 

żółty – sól [NaCl] 

zielony – azotan baru [Ba(NO3)2] lub kwas borowy [H3BO3] 

czerwony – azotan litu [LiNO3] 

fioletowy – chlorek potasu [KCl] 

 

Można również spowodować mały wybuch energicznie 
wrzucając do ogniska garść mąki.  

piramida 
pali się dłużej, ale nie daje 

dużo światła 

pomiędzy kłodami 
małe ognisko, które nie 

potrzebuje dużo paliwa, ale 
pozwala na gotowanie, 
kłody układamy zgodnie 

z kierunkiem wiatru 

z ekranem (tzw. syberyjskie) 
stosowane przy niskich 

temperaturach, ekran odbija 
ciepło i pozwala ogrzać 

miejsce noclegu 

stożek / wigwam 
daje dużo światła i ciepła, 

ale szybko się spala 

gwiaździste 
umożliwiające 

zaoszczędzenie drewna 

sygnalizacyjne (tzw. studnia) 
daje dużo światła i ciepła 
służące także do suszenia 

mokrego drewna 

Rodzaje ognisk 
 

Pamiętajcie, że ogniska można palić tylko w wyznaczonym miejscu! 

ogniskowa patelnia 
kij w kształcie procy 

owijamy folią aluminiową, 
można na niej zrobić jajko 

sadzone 



Droga Mleczna 
 

Wielkość gwiazdowa: 

-1 

0 

+1 

+2 

słabsze (do +6) 

8 Wakacyjne Vademecum 

1
2 h 

23 X
I 

Nazwa roju  
meteorytów 

Data 
maksimum 

Czas trwania 
[dni] 

Położenie  
gwiazdozbiór 

Kwadrantydy 3 I 0,5 Wolarz 

Lirydy 21 IV 2 Lutnia 

Eta-Akwarydy 4 V 10 Wodnik 

Delta-Akwarydy 29 VII 15 Wodnik 

Perseidy 12 VIII 20 Perseusz 

Orionidy 21 X 5 Orion 

Taurydy 10 XI 40 Byk 

Leonidy 16 XI 4 Lew 

Geminidy 13 XII 6 Bliźnięta 

Ursydy 22 XII 2 
Mała 

Niedźwiedzica 

Kalendarz rojów meteorytów 
czyli kiedy możemy zobaczyć na nocnym niebie najwięcej 
„spadających gwiazd” 

Mapa Gwiezdnego Nieba 

Nazwy miesięcy wskazują na konfigurację gwiazd 
widocznych w okresie roku około godziny 24.00. 

pierwsza 
kwadra 

wzrastający 
sierp 

nów poszerzony 

trzecia 
kwadra 

garbaty pełnia malejący sierp 

Fazy Księżyca 

jeżeli łuk sierpa skierowany jest w prawo, ma kształt litery „D” –> Księ-
życ się „Dopełnia”, czyli „powiększa” 

jeżeli łuk sierpa skierowany jest w lewo, ma kształt litery „C” –> 
Księżyc Ciemnieje, czyli „zmniejsza” 

Legenda 

NÓW –> wschodzi rano i zachodzi wieczorem 

PIERWSZA KWADRA –> wschodzi ok. południa i zachodzi ok. północy 

PEŁNIA –> wschodzi wieczorem i zachodzi rano 

TRZECIA KWADRA –> wschodzi ok. północy i zachodzi ok. południa 
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Polaris 

Betelgeuse 

22 XII 

21
 II

I 

22 VI 

18 h 

0
 h  

6 h 


