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OBJASNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH 

Liczba umieszczona w nawia.sach owalnych obok numeru punktu wska· 
zuje numer znaku umownego, do którego odnosi się objaśnienie. 

W tablicach (kolumna prawa) liczba umieszczona na końcu znaku 
umownego, w nawiasach kwadratowych, wskazuje numer odpowiedniego ob· 
jaśnienia, gdzie znak ten został opisany. 

WYMIARY ZNAKóW UMOWNYCH 

1. Wymiary znaków umownych podane są w milimetrach. 
Jeśli w sąsiedztwie znaku umownego umieszczone są dwie liczby, wów
czas lewa wskazuje wysokość, prawa zaś jego szerokoś6 w najszerszym 
miejscu. W niektórych wypadkach wymiary szerokości umieszczone są, 
powyżej lub poniżej znaku. Jedna liczba umieszczona w są,$iedztwie 
znaku wskazuje wymiary t ej jego części, w pobliżu której została 
umieszczona, lub oznacza, że szerokoM i wysokoM znaku je~t jednakowa. 
Przy znakach o kształcie okrągłym liczba określa wymiar promienia, 
przy gwieździe- wymiar promienia koła opisanego, przy trójkącie rów
nobocznym - długość boku. 
W wielu wypadkach zastosowano linie ciągle lub przerywane, wskazu
jące, do jakiej części lub elementu znaku odnoszą się podane wymiary. 

2. Wszystkie wymiary znaków dostosowane do map o średnim zagęszczeniu 
treści. W niektórych wypadkach, przy dużym zagęszczeniu treści lub 
celom uwyvuklenia specjalnie ważnych dla danego terenu obiektów, do
puszczalne jest za zgodą redaktora mapy, zmienianie podanych wymia· 
rów (możliwe są jednak tylko niewielkie odchylenia oraz na ściśle 
ograniczonych wycinkach mapy). 

3. W pojedyn~zych wypadkach dla tego samego znaku podano dwa wymiary, 
np._ dla poJedynczych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, nie da
daJących się przedstawi~ w skali mapy (patrz tablica 8). Są to maksy· 
malne i minimalne. wymiary danego znaku umowuego, które mogą być 
stosowane w zalezności od zagęsz.eze11ia obiektów oraz znaczenia ich 
w terenie. 

KOLORY ZNAXóW UMOWNYCH 

4. W lewej kolumnie tablic (dla skal 1:25000, 1:50000 i 1:75000) 
wszystkie znaki umowne podane są. w kolorze czarnym, tzn. tak, jak są 
one wykreślane na czystorysach. Powierzchnie wód pokryte są kolorem 
błękitnym. 
W prawej kolumnie tablic znaki umowne przedstawione są, w kolorze 
wydanej mapy (druku) w skali 1:100 OOO. 
W tych samych kolorach wydawane są. mapy 1:25 OOO i 1:50000. 

Uwaga: a) na oryginałach polowych i czystorysach wszelkie elementy. które 
drukuje się w kolorze niebieskim (linie brzegowe mórz, jezior, 
rzek podwójnych lub pojedynczych i tp.) na czystorysie kreślone 
są. w kolorze zielonym. Powierzchnie wód pokrywa się kolorem 
błękitnym. 

b) Powierzchni lasów na oryginałach polowych nie pokrywa się ko
lorem, lecz wypełnia kółeczkami w kolorze czarnym. Na wszyst· 
kich oryginałach redakcyjnych powierzchnie lasów pokrywa się 
przezroczystą. farbą. jasno-fioletową. 

c) Obszary o zadrzewieniu rzadkim, jak plantacje ogrody drzewa 
wewnąt~z bloków osiedli, nie są przy druku m~py pokr;wane ko
lorem laelonym. 

WYKREśLANIE ZNAKóW UMOWNYCH PRZEDMIOTóW TERENOWYCH 

5. znaki umowne przedmiotów tereno_wy~h powinn! być przy _wykreśla~iu 
mapy tak umiejscowione, aby polozemu przednnotu w terenie odpow111>· 
dały na mapie punkty znaku: . . . . . 

a ) przy znakach w kształc1e praw1dloweJ f1gu-ry geometryczneJ (ko· 
ło, kwadrat, prostokl}t, trójkąt, gwiazda i tp.) - geoemetryczuy 
środek znaku; 

b) przy znakach w kształde figury o s7:erokiej podstawie ( np. odo· 
sobniony głaz, wiatnk murowany 1 tp. ) - środek podstawy 
znaku; . 

c) przy znakach w kształcie figur;r o kącie pros~ym przy ?odstaw1e 
(np. slup kilometrowy, odosobmone drzewo 1 tp.) - wierzchołek 
ką.ta prostego; . 

d) przy znakach, zloż-Onych z kilku figur geometrycznych (np. wie· 
ia., kaplica, studnia z żurawiem i tp.) - geollletryczny środek 
podstawy dolnej figury. 

6. $wiatło (prześwit) między znakami nie może być mniejsze od 0,2 mm 
w skali wydanej mapy. 

WYKREśLANIE ZNAKU UMOWNEGO WEWNĄTRZ 
OBIEKTU PRZEDSTA WIONEOO W SKALI 

7. Jeśli przedmiot terenowy przedstawiony jes_t n8: mapie z zacho"'.aniem 
skali i ograniczony konturem, wówczas odpow1adaJący mu znak unneszcza 
się wewną.trz kontivu w następują,cy sposób: 
- (20) znak umowny komina fabrycznego zn~jdujący_ się w_ "."ewn~trz 
kompleksu budynków fabrycznych lub młyna 1;1nueszcza s1ę "!' ";1-teJscu .Jego 
rzeczywistego położenia., przy ozym przy w1ększym skup1emu kommów 
dokonuje się ich wyboru (generalizacja); . . . . 
Przy przedstawianiu obiektów fabrycznych me pos1adaJących kommów, 
zoak umowny (22) pomija. się; 
- (23) wewnątrz konturu naziemnej powierzchni szybów i kopalń 
znak umowny (symbol) umieszcza się w miejscu zjazdu (wejścia); 
- (27) wewnątrz konturu kopalni torfu - w dowolnym miejscu; na dużych 
obszarach -, w kilku miejscach; 
- (28) wewną.trz konturów terenów naftowych lub wydobycia. gazu ziem
nego - w miejscach wież wiertniczych, przy czym przy dużym ich sku
pieniu dokonuje się wyboru (generalizacji); 
- (29) wewnątrz konturu ograniczającego składy paliwa. - w miejscach 
rzeczywistego położenia cystern lub zbiorników gazu (w razie potrzeby 
przeprowadzając generalizację) ; 
- (33 i 34) wewnątrz konturu radiostacji znak umowny (strzałkę) umiesz
cza się przy budynku radiostacji z orientacją, w stosunku do południowej 
ramki, a nie do położenia budynku. Maszty radiostacji '\Yykreśla się 
w miejscach ich rzeczywistego położenia w terenie (stosując generaliza
cję w razie konieczności); 
- (35, 36, 71) wewną.trz konturów lotnisk, lądowisk oraz grzebowisk zwie· 
rzą.t umieszcza się tylko jeden znak w środku konturu. 

8. We wszystkich innych wypadkach, up. przy elektrowni, leśniczówce itp., 
znaku umownego nie umieszcza się, natomiast do rysunku danego 
obiektu dodaje się skrót objaśniający. 

NAPISY OBJAśNIAJĄCE PRZY ZNAKACH PRZEDMIOTóW 
TERENOWYCH 

9. Napis objaśniający (skrót) przy znaku umownym lub rysunku przed
miotu t erenowego przedstawionego w skali mapy ma na celu nie tylko 
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10. 

11. 

. 
charakterystykę typu lub zaznaczenie właściwości obiektu, leez rńwnież 
wyraźne wyodrębnienie jego i uwypuklenie z pośród innych znaków 
umownych, jak np. ,,S.art." - studnia artezyjska, ,,Chem." - fabryka 
chemiczna i tp. 
Niektóre przedmioty terenowe mają.ce ważne znaczenie lub będę.ce do· 
brymi punktami orientacyjnymi z reguły uzupełniane są skrótami objaś· 
niającymi. 
Przy dużym skupieniu przedmiotów terenowych jednego rodzaju, wyma· 
gających umieszczenia napisów lub skrótów objaśniających, zezwala się 
na umieszczenie jednego skrótu (lub kilku) dla całości. Nie należy prze· 
ładowywać mapy skrótami objaśniającymi stodół „Std.", w szczególności 
w pobliżu osiedli. · 
w_ okoli~ach o. dużej ilości małych jezior (oczek) nie posiadających nazw, 
me n11lezy umieszczać zbyt wielu skrótów „J". lub,,.Jez". 

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NIEKTóRYCH ZN.AXóW 
UMOWNYCH 

A) OSIEDLA I PRZEDMIOTY TERENOWE 

12. W miastach o gęstej sieci drobnych uliczek i rzadkiej zabudowie, bloki 
na mapach l :50 OOO zalewa się tuszem zgodnie ze znakiem 1 f. 

13. Znaki umowne budynków ogniotrwałych, zakładów przemysłowych, f~b· 
ryk i młynów z kominami, orą.z kopalń podano w dwóch wariantach: 
cyfrę. 1 zaznaczone sę. znaki umowne obiektów nie dających się przed· 
stawić w skali mapy; cyfrą. 2 - obiekty dające się przedstawić w skali 
mapy. 

14. Wodociągi (pompy wodne) o charakterze stałym, nie posiadające komi· 
nów, przedstawia się znakiem umownym 22, małe zaś pompy- znakiem 
18, oraz dodaje się do. nich skrót „Wdc." 

15. (50, 125) Znak umowny na semafor podano w dwóch wariantach, z pośród 
których należy wybrać bardziej odpowiedni dla każdego poszczególnego 
wypadku. 

16. (15, 16, 17 i 18) Pojedyncze budynki mieszkalne i niemieszkalne, położone 
p_rzy drogac~ gruntowych, polnych i leśnych oraz śeieżkach, wykreśla 
się w odstępie 0,2 mm od drogi w ska.li wydania. mapy (0,3 mm w skali 
1:75 OOO). Te same znaki umowne p~ożone przy kolejach, rowach i dro· 
gach gruntowych utrzymanych, dotykają. bezpośrednio do znaku bez od· 
stępu. 

17. Elektro":'nie, linie przesyłowe, oraz rurociągi naftowe i gazowe będące 
w trakcie budowy przedstawia. się odpowiednimi znakami umownymi 
i uzupeł_nia. nap~s~m „w budowie" lub ,,(bud.)" 

18. Stare ~1em.1a_nki I schrony bojowe przedstawia się znakiem 18 ze skró
tem obJaśn1ancym np. ,,Ziem." 

B) KOLEJE I DROGI 

19. !'rzy prze~stawianiu linii . kolejowych ~ależy rnie6 na uwadze, że trasy 
ich Sł złozone z prostych 1 łuków - pierwsze powinny być wykre6lane 
przy linii, drugie przy użyciu Jtrzywików o różnych promieniach 
krzywizny. 

20. (105, 125, 129, i 163) Wszelkie drzewa, krzewy i tp. rosnę.ce wzdłuż 
dróg,. kanałów, r~wów przedstawia się małymi kółkami po włuciwej 
st~ome, w odstępie 0,2 IJlm (0,3 mm dla skali 1:75 OOO) od danego 
obiektu, rosną.ce po obu stronach obiektu umieszcza się obustronnie na
przemianlegle. Przy zaznaczaniu drzew lub krzaków wzdłuż linii tele· 
gr_aficznych i tel~fonicznych, kółeczka wstawia się w linię znaku naprze
JTl.lan z kropkami. 

21. Linii telefonicznych i telegraficznych biegn4eyeh -wzdł?ż .tor.6~ kolei 
oraz szos , nie oznacza się na mapach. W wypadkach, Jeśli ~mia. łąc~
ności dochodzi do toru kolei lub szosy z boku, a następme biegnie 
wzdłuż drogi- dla wskazania kierunku wykreśla się wzdłuż drogi nie· 
wielki jej odcinek długości l - 2 cm. 

22. (tablica 14, 15) Przedstawiane na mapa~h topogr~icznych drogi i ścież· 
ki dzielę. się według wartości użytkoweJ następuJąco: 

a) Autostrady i automagistrale (znak umowny 104) posiadajt wy· 
trzymałą nawierzchnię z bet~nu l_ub cementu asfaltow~go _n~ twar· 
dym podkładzie. Szerokość Jezdm autostrady- co naJmmeJ 14 m, 
skrzyżowania z innymi drogami.....: na różn,:c~ poziomach. . . 
Automagistrale różnią się od autostrad mrue.1szą szerokością Jez· 
dni oraz tym że mogą krzyżować się z innymi drogami na jed· 
nym poziomie.' Na szosach tych możliwy jest szybki i intensywny 
ruch samochodów o dowolnym tonażu. 

b) SJ:osy ulepszone (znak umowny 105) p<>siadają na twardym pod· 
kładzie nawierzchnię z asfaltu, betonu, kostki, klinkieru, jak 
również ze żwiru lub tłucznia przepojonego specjalnym spoiwem. 
Na szosach ulepszonych możliwy jest intensywny ruch. samocho· 
dowy bez względu na porę roku. 

c) Szosy zwykłe (znak umowny 106} !>Ił to drogi o podbudowie 
z k1tmi11ni, piasku lub twardego gruntu, z nawie~zc~nilł żwiro"'.'ą., 
tłuczniową lub żużlową, ubijaną. i walcowant, niekiedy przepoJO· 
nę. spocjalnym spoiwem. . 
Do szos zwykłych zalicza się również drogi bruko~an~ (wyłozone 
kamieniem polnym lub tłuczonym). Szosy te nada.Ją się dla ruchu 
samochodowego o każdej porze roku. 

d) Drogi gruntowe utrzymane (znak umowny 110) - drogi profilo· 
wane lecz bez twardej podbudowy. Grunt jezdni bywa wzmoc· 
nion,' różnymi dodatkami (żwirem, tłuczniem, piaskiem i tp.) lub 
przepojony specjalnym spoiwem. Nadają się dla ruchu samocho· 
dowego w cię.gu większej części roku i wytrzymują ruch samocho· 
chodów ciężarowych o średnim tonażu. 

e) Drogi o nawierzchni drewnianej (znak umowny 118) zbudowane 
są. z desek lub płyt drewnianych, położonych ua poprzecznyd1 
podkładach, jak również z bierwion. . . 

f) Drogi gruntowe, wiejskie (znak umowny 114) są to meprof1· 
lowane pasy gruntu, utworzone przez stały ruch pojazd.ów koło· 
wych. Jakość ich zależna jest od warunków glebow,1ch 1 sezono· 
wo-klimatyczuych. 

g ) Szlaki karawanowe - szlaki w okolicach pustynnych lub półpu· 
stynnych wykorzystane przez transport juczny. 

h) ścieiki dla zwierztt Jucmych- drożyny w górach i innych rejo· 
nach, niedostępnych dla pojazdów kołowych (wąskie doliny, stro· 
me góry, gęsty las i tp.) . 

i) Drogi polne lub leśne są to drogi, na których ruch pojazdów 
kołowych istnieje tylko sporadycznie, głównie w okresie robót 
polnych lub przy wyrębie lasu. 

Uwaga: Drogi karawanowe, drogi dla zwierząt jucznych, drogi polne 
i leśne oraz odcinki dróg gruntowych trudne do przejazdu 
przedstawiane są. na mapach jednym i tym samym znakiem 
115. Celem odróżnienia w terenach górskich dróg, na których mo· 
że odbywać się transport kołowy, od dróg tylko dla zwierząt 
jucznych, na mapie umieszcza się wzdłuż nich napis objaśniają.cy 
np. ,,możliwy transport kołowy". 

j) Faszynowane odcinki dróg, drogi gacone i groble (znak umowny 
119). Drogi z faszyny są. to odcinki dróg prowadzę.ce przez 
miejsca ?.abagnione; wiązki chrust u (faszyny) ułożone są na pod· 
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łużnych bierwionach, z boków umocowane żerdziami, z wierzchu 
zaś przysypane warstwą ziemi lub piasku. 
Drogi gacone posiada.ją nawierzchnię z okrąglaków, niekiedy 
(w miejscach silnie zabagnionych) na podkładzie z chrustu'. 
Groble są to odcinki dróg prowadzące przez miejsca podmokłe na 
nasypie z kamieni lub innego materiału. 

k) Drogi &imowe (znak umowny 117) są to drogi okresowe istnie
jące zimą, a prowadzące przez bagna, jeziora, rzeki i inne obie
kty, gdzie przejazd możliwy jest tylko w okresie zimowym. 
Znakiem dróg zimowych przedstawia się również drogi ne.d.a.ją
ee się do ruchu sarnochodowego w czasie zimy. 

1) ścieżki dla pieszych (znak umowny 116) są to drożyny przebie
gające w trudno dostępnym tereąie przez góry, lasy, krzaki, 
bagna i tp. i nadaję.ce się tylko dla ruchu pieszego. 

23. Rodzaj nawierzchni dróg oznacza się następującymi skrótami: 
A - asfalt, B - beton, Br - bruk, K- kostka, Kl - klinkier, T- tłu· 
czeń, :t - żużel, :tw - żwir. 
Na drogach gruntowych rodzaju na.wierzchni nie oznacza się. 

24. (106) Skróty objaśniające charakter dróg umieszcza. się w odpowiednich 
miejscach na osi znaku drogi w następującej kolejności: 
8(10) A; pierwsza cyfra oznacza szerokość na.wierzchni w metrach, cyfra 
w nawiasach- szerokość drogi od rowu do rowu (w koronie) w metra.eh, 
skrót zaś A - materiał nawierzchni asfalt. 

25. (130) Miejsca zmiany rodzaju na.wierzchni na szosie oznacza się na znaku 
drogi poprzecznie kreseczkę., umieszczając po obu jej stronach odpowied
nie litery (skróty) oznaczające rodzaje na.wierzchni. Litery (skróty) 
umieszcza. się w dogodnym miejscu z boku zna.ku drogi. 

26. (lf, 1, ł, 4a., b, d,) W miasteczkach i we wsiach ulice, lę.cztce wyloty szos, 
pokrywa się kolorem. 

27. (130) Na szosach naniesionych schematycznie charakterystykę (szerokość 
i rodzaj nawierzchni) oznacza się według ogólnych zasad. 

C) WODY 

28. (159) Znak umowny urządzenia wodorozdzielczego, odprowa.dzajtcego wo
dę z kanału w dwu różnych kierunkach, wykreśla się dwiema kreskami, 
w jednym zaś kierunku - jedną kreską, zwróconą w stronę odpływu. 

29. Suche rowy do szerokości 3 m wykreśla się jedną linią, o szerokości zaś 
3 i więcej metrów - dwiema liniami. 
Stare okopy i rowy łączę.ce, wyraźnie występuję.ce w terenie, o znacznej 
długości i głębokości ponad 1 m, przedstawia się znakami suchych rowów. 

30. Cyfry, oznaczające szerokość i głębokość rzek, umieszcza się bezpośred 
nio przy znaku rzeki, równolegle do południowej ramki mapy; na rzekach 
szerokich - równolegle do poprzecznej kreski znaku szerokości rzeki. 

3L (165) Dla charakterystyki dna brodu stosuje się na.stępujtce oznaczenia: 
K-kamieniste (duże głazy), T-twarde (kamieniste równe, żwirowe 
twarda glina), P -piaszczyste lecz nie grząskie, G - grząskie (gliniaste' 
ilaste). ' 

32. (181) Ostrogi przedstawia się w skali, jednak znak umowny nie może być 
krótszy od l mm. W razie konieczności pokazania krótkich ostróg, na.leży 
przeprowadzać generalizację zwiększaj'łc ich wymiary do l m.m. 

33. (191) Kierunek prądu na rzekach przedstawia się strzałkt długości od 5 do 
10 mm, zależnie od szerokości i długości rzeki. 

34. W okolica.eh stepowych, pustynnych i półpustynnych, w miarę posiadania 
da~ych, umieszcz~ si~ przy głównych studniach w formie ułamka nastę
puJące dane: w liczmku - wysokość bezwzględną powierzchni ziemi przy 

studni, w mianowniku - głębokość studni w metrach. Z boku ułamka, 
w nawiasach, objaśnia. się skrótem jakość wody, np. słona - ,,sł." lub 
stan studni np. ,,wysch." ,,zasyp." Przykład: 125

•
7 

gł. 5 ID (si.) 
35. Obudowane zbiorniki wodne, jak również doły na. wodę deszczową, baseny 

i tp. opisuje się skrótaąii „Zb.w." 
36. Znaki umowne ogrodzeń kanałów morskich wykreśla. się zawsze prosto· 

padle do południowej ramki, bez względu na kierunek kanału. 

37, 

38. 

39. 

40. 

41. 

D) RZE:tBA TERENU 

(239 240 i 241) Warstwice zasadnicze, pomocnicze i uzupełniające wykre~la 
się ;a czystorysach cienkimi pełnymi liniami (0,08- 0,1 mm): ~arstw1?e 
pogrubione wykreśla się liniami o~ .0,2 do 0,25 ~1m. Wzkaźmk1 (kresk1) 
spadu wykreśla się za":'sze c1en)tę. hn.1ą, o długoś~1 0,6 mm. . 
Opisy liczbowe warstwic zawsze powrnny być skierowane podstawą w k1e
runku spadku zbocza. 
Schemat.ycznie naniesiont rzeźbę terenu wykreśla się warstwica.mi prze: 
rywa.nymi o kreska.eh długości 20,0 mm z przerwami po l mm(dla skali 
1:25 ooo, 1:50 ooo i 1:75 000). 
Na stromych .i porośniętych darnią zboczach, gdzie odstępy pomiędzy 
warstwicami na mapie nie przewyższajt 0,3 mm, dopuszczalne jest zlewa
nie warstwic. 
Wysokości względne kopców, nasypów, skał-ostańców, oraz odosobnionych 
głazów podaje się ze znakami ( + ), głębokości zaś wykopów i dołów - ze 
znakiem ( - ) . 
Urwisk nie oznacza się znakiem ( +) lub ( - ) . 
Cyfry wysokości względnych dla naturalnych form rzeźby terenu (urwisk 
i tp.) opisuje się na oryginała.eh polowych i redakcyjnych w kolorze brą · 
zowym, sztucznych zaś form rzeźby ( na.S11>6W, wykopów . i tp.) - w kolo
rze czarnym. Jeśli miejsce określenia odpowiedniej wysokości jest dokład
nie wie.dome - wysokość takt oznacza się na Jllapie brązową kropką, 
obok której umieszcza się cyfry wysokości (znak umowny 256). 
(265) Znakiem umownym dajki (żyły skał magmowych) przedstawia się 
wąskie i stromośoienne grzędy o rozmaitej wysokości i długości, zbudo
wane z twardych skał i przebiegające na zboczach górskich częstokroć nie
zgodnie z ogólnym nachyleniem zbocza. Wielkość ząbków zna.ku powinna 
być możliwie jak najmniejsza. Dajki o znacznej długości lub wysokości 
uzupełnia się opisem z podaniem wysokości względnej. 

E) ROśLINNOśC, GLEBY I GRUNTY 

42 (262, 263, 264, 266, 267, 272) Rodzaj lasu i za.gajnika przedstawia się nie 
tylko znaluem umownym, ale i opisami, które podaje się na dużych komplek
sach leśnych w roz:winięciu, nn małych zaś - w skrócie. We wszystkich 
wypadkach opisy umieszcza się prostolinijnie, równolegle do południowej 
ramki i bez .odstępów. Obszary lasu rzadkiego i karłowatego przedstawia 
się podobnie, lecz tylko na dużych kompleksach (powyżej 25 em1 w skali 
mapy). 

43. Gra.nicę la.su oznacza się linią kropkowaną. Wyraźne załamania. granicy 
lasu, majtce znaczenie orientacyjne, akcentuje się grubszymi kropkami. 

44. (264 i 266) Na oryginałach polowych, wszystkich ska.I lasy przedstawia 
się małymi kółkami. 

45. Znaki umowne szaty roślinnej na bagnach wszystkich typów rozmieszcza 
się nieregularnie. Obszary nie zabagnione, gęsto porośnięte sitowiem lub 
trzcinę., wypełnia się znakami regularnie. Linie kresek bagien nie powin· 
ny przecinać znaków umownych roślinności. 

46 (304) Znakiem umownym pastwiska oznacza się na ma.pie 1:25 OOO tylko 
te użytki, kt6're są wykorzystane stale na wypas bydła. 

9 
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47. Znaki umowne roślin leśnych (jagody, borówki, wrzos) umieszcza się tam, 
gdzie występuje taka roślinność - na bagnach, w rzadkich lasach i tp. Na. 
obszarach zajętych przez zwykły las - zna.ku umownego dla. roślin leśnych 
nie stosuje się. 

48. (313} Znakiem umownym gleby poligonalnej przedstawia. się obszary w tun· 
drach i okolicach górskich, gdzie teren pocięty jest szczelina.mi i pęknię· 
ciami na mniej lub więcej prawidłowe wielokąty. 

49. Obszarów stepowych pokrywających całe arkusze, można. nie zapełniać zna
kami umownymi, lecz opisywać słownie charakterystykę szaty roślinnej na 
mapie (np. ,,Roślinność stepowo·tra.wiasta" ). 

50. W znakach umownych roślinności, gleb i gruntów (tablice 26, 27, 28, 29 
i 30) podane sę. najmniejsze odległości między znakami 1.>ślinności pokry· 
waję.cej dany obszar (winnice, trzcina i tp. ) przy niewielkich powierzeh· 
nie.eh upraw- do 9 em' na ma.pie. Przy wypełnianiu znakami obszaru po· 
nad 9 cm2 odstępy pomiędzy znakami mogę. być zwiększone 1,5 , 2 i 3·krot· 
nie, w zależności od wielkości obszaru. 

51. Znaki umowne piasków, przedstawione na tablicy 30, stosuje się tylko 
z braku zdjęć lotniczych dla danego rejonu i w razie niemożności usta.le· 
nia bardziej szczegółowej rzdby pia.sków. W wypadku posiadania zdjęć 
lotniczych - charakter piasków oddaje się zgodnie z ich wyglądem na 
zdjęciach. 

52. Przykłady łączenia znaków umownych różnorodnych typów roślinności, 
gleb i gruntów, podane w tablicach 31, 32, 33, nie wyczerpuję. wszystkich 
m~żliwych przypadków. Przy przed&tawianiu połączeń znaków nie przewi· 
dzianych w powyższych tablicach należy jednak mieć na uwadze, że dopu· 
szczalne jest łę.czenie najwyżej trzech znaków. 

53. (321, 322) Na_ oryginałach polowych i redakcyjnych gra.nicę pomiędzy la· 
sem wysokopiennym a. karłowatym lub rzadkim oznacza się czerwonymi 
rzadkimi kropkami, które przy procesie reprodukcji usuwa. się. 

F ) NAPISY 

54. (357) Dla nazw przedmieść (według urzędowych danych lub na podsta· 
wie materiałów kartograficznych) wysokość pisma wybiera się w zależno· 
śei od wielkości przedmieścia. 

55. Tablica 35-ta. wzorów pisma dla osiedli wiejskich przewidziana jest dla 
osiedli w rejonach o średnim zaludnieniu. W rejonach o gęstym zaludnie· 
niu wymiar pisma zmniejsza. się, a w sła.bo zaludnionym - zwiększa o jed· 
nę. gradację. 

56. (4,c) Liczbę domów umieszcza się poniżej nazwy osiedla w odstępie 
1,0 mm (dla skali 1:25000, 1:50000 i 1:75000). 

57. Liczbę kilometrów na słupach kilometrowych przy drogach umieszcza się 
tylko w okolicach słabo zaludnionych lub w tych wypadkach, jeśli liczba 
kilometrowa rzeczywiście ułatwia orientację w terenie. Przy podwójnej 
liczbie kilometrów umieszczonej na. słupie, na mapie umieszcza się liczbę 
mniejszą. 

58. (382) Dla napisów obja.śniaję.cych przedmioty terenowe w formie ułamka. 
(np. długość i nośność mostów) dozwolone jest używa.nie czcionek mniej· 
szych o jedną gradację. 
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NA.2WA ZNAKU UMOWNEGO 
I OBJAŚNIENIE 

Bloki z przewogq budynków murowonych 

Bloki z przewogq budynków drewnionych 

Dzielnice miast o zwartej zabudowie 
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nie wyr6.tnio sie 

Wymiary podono w milimelroch 

Bloki z przewogq budynków murowanych 

W len sposób zoznaczo się blok, zo
budowone w 50 i więcei procentach do· 
momi murowonymi. kamiennym, • .tełbeto· 
nowymi ilp. 
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NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 

I 06..IAŚNIENIE 

Błol:i z przew09ą budynków drewnionyd 
glinianych itp. 

Zabudowania nowpół 2:nisz.c;zone 
Znakiem lym l)ł'zedslowio się bloki bu
dynków. klórych mury zachowały s,ę 

l)ł'1yno1mnicj w większej częk, (np. 
•palone budynki mu,owone) 

Zabudowania zniszczone 

Znok,em lym D<zedslow,o s,ę budynk, 
cołkowoc,e zmszczone, z kt6rych pozo
,1oły tylko piwnice i fundamenty, bqdf 
ret zwały gruzów 

I 

llu<lynlu wyróżniolqce 1ię lub zob..do· 
won,a fobrycue w mlo,toch, o,iedloch 
robolniczych i łclnisltoch 
Zoznocza się zor6wno pozo blok.ami 
jok i wewnqlrz bloków 

Wyróiniolqce •ię budynki ogniolrwole 
(murowane, kamienne itp.) we wsioch: 
1. Clofąee Się l)ł'zedslowić w skal, mopy 
2. nte dojqc e ,ię l)ł'zedstowić w skali mQJ 

Połedyńczo zagrodo lub budynelt mieu
kolnr z mołeriołu ogniolrwołego 
nie dojqcy .się pned.stowit w s'=oli mopy 

[1d] 
Poiedyńczc zagrody oraz budynki mie
szkalne • niemieszkalne, połotone przy 
drogach orunto...,ch, polnych i leśnych, 
oroz l)ł'ZY ścieHoch, wykreśla się w od
stępie 0.2 mm od drogi 
Przy l,nioch kole jowych, szo,och i dro
gach grunlowych ulrzymonych obiekty te 
wykreśla się bez odslępu, tok, t e znok 
ich dotyka znaku kolei, szosy, łub drogi 

PoJedy&czo zagrodo lub budynelt mien
kolny drewniany lub gliniany 
nie dojqcy się p,zedstowić w skali mopy 

(16) 

Budynki mieu.kolne: i niemiesd:olne we· 
wnqtn bloł<ów lub we w1ioch o zabudo
wie nieregulorneL oraz odosobnione bu· 
dynki nie mieszkalne (łlodoly, szopy itp.) 
Ziemianki i stare M:hrony ziemne rów· 
niet przedstow10 się tym znok,em umo
wnym z dodanie m skrótu „Ziem:' (16, 16) 

Ruiny potedyńczych budynk6w 
n,e dojqce się przedslowić w skali mopy 
Polrz równtd znaki Nr10i11 

Uwago: No mopach w skali 1 :H)()()()() nie dziel, •H: bloków I po1edyńczych zagród no 
murowane i drewniane 
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Komin fabryczny 
Znak umowny komina wewnqlrz kontu-
ru zakładu przemysłowego, lobryki lub 
młyna z kominami slowio ~ę no miejscu 
rz.eczywislego połotenio Komina; przy 
więkuej liczbie kominów znojdujqcych 
,,ę blosko Steb,e nolety zoznoczoć tylko 
na1wotn,ejsze [7] 

Zakład przemy,lowy, fabryko lub młyn 
x ~ominomi: 
1. nie dojqey s,ę przed,towić w ,koli mopy 
2. doiqcy s,ę przedstawić w skali mopy 

Zakład przemy,łowy, fabryko lub młyn 
bez komina 
Jeteli zoklod przemy,lowy, lobryke lub 
młyn bez komma motno przedslow1ć 
w skali (konturem), wówczas do konturu 
nie dodaje się znaku umownego Nr 22 

Kopalnio czynna [7] 

Kopalnia niec.:zynna 

Mielsce wydobycia kopalin (rud i in· 
nych) spo,obem odkrywkowym: 
1 . n,e dojqc,, się przed,towić w skali mopy 
2. do1qce o,ę przedslowlĆ w , koli mopy 

Miel,ce odkrywkowego wydobywania ,oli 
komiennef: 
1. nie dajqcc się przed,towić w skali mopy 
2. dojqce ,,ę przedslowlĆ w , koli mopy 

Eksploatowane lorlow,.Jco [7 J 

Nohowo lub gozowo wieżo wiertnicza [7] 

Zl,;ornik maleriołów pędnyc~ lub gazu [7) 

Sloclo benzynowa I ol»lug, ,omochodów 

1. Elektrownio 
2, Molo elełctrownia wodno 

T ronsformotor 

Rodio,łocla 
Strzałkę znaku rod,os1oc11 wykrdlo s,e 
no znaku gl6wnego budynku wc„nqtrz 
konturu radiostacji, oczy czym koniec 1eł 
bez względu no Z<><tentowonic budyn~u 
powinien być skierowonv ku 1)61nocv (7) 

Wymiary podano w milimetrach 
Ili 
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NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 
I OB-JAŚNIENIE 

Słoki • prxewagq budynków drewnianych, 
glinionych itp. 

Zobudowonio nowpół zniszcz.one 
Znakiem lym przedsłowia się bloki bu· 
dynków, których mury zachowały się 
prrynojmniej w więknej części {np. 
spolOtle budynki murowane) 

Zobudowonio zninczone 
Znakiem tym przedstawia się budynki 
całkowicie zniuczooe, z których poio· 
stoły tylko piwnice i fundamenty. bqdź 
tet zwały gruzów 
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Budynki wyróżnioJqce się lub zobuc!o· 
wania fobrycxne w miostoch. osiedlach 
robotniczych i letniskach 
Zaznacza się zarówno polo blokami 
jak i wewnqtrz bloków 

Wyróinialqce się budynki ogniotrwałe 
{murowane, kamienne itp.) we w,ioch: 
1. dojqce się przedstawić w skali mopy 
2. oie dojqce się przedstawić w skali mop 

Potedyńczo zagrodo lub budynek mien· 
kolny z mołeriolu ogniotrwałego 
nie dojqcy się przedstawić w skali mopy 

(16) 
Pojedyilcze zagrody oraz budvnki mie· 
szkolne i niemieszkalne, położone przy 
drogach g runtowych, polnych i leśnych, 
orał przy ścieżkach, wykreśla się w od
stępie 0,2 mm od drogi 
Przy liniach kole jowych, szosach i dra· 
gach gruotowych utrzymanych obiekty te 
wykreśla się be2 odstępu, tok. że 2nok 
ich dotyka znaku kolei, szosy. lub drogi 

Potedyńc.o xogroda łub budynek mien· 
kolny drewniany łub gliniany 
nie doiqcy się przedstawić w skali mopy 

[16) 

Budynki mie.sz.kolne i niemieszkalne we· 
wnqłrz bloków łub we wsioch o zabudo
wie nieregulornei, oraz odosobnione bu
dynki nie mieukolne (•łodoly, szopy itp.) 
Ziemionki i stare $Chrony ziemne r6w· 
niet prz.edstowio się lym znakiem umo
wnym z dodaniem skrótu „Ziem:· [16, 18) 

Ruiny poJedy~c.yeh budynk6w 
nie dojqce się przedstawić w skali mopy 
Potrz rówmet znaki Nrl O i 11 

Uwago: No mopach w skali 1 :1000CX> nie dzieli się bloków i pojedyńczych zagród no 
murowane i drewniane 
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Komin fabryczny 
Znak umowny komina wewnątrz kontu-
ru zakładu przemysłowego. fabryki tub 
młyna z kominami stawia się no miejscu 
rzeczywistego połotenio komina; przy 
większej liczbie kominów znojdujqcych 
się blisko siebie należy zaznaczać tylko 
nojwatniejsze (7) 

Zoklod pr.emyslowy. lobryko lub młyn 
z. kominami: ł 
1. nie dojqcy się przedstawić w skali mopy 
2. doiqcy się przedstawić w skali mopy 

Zoklod przemysłowy, fabryko lub młyn 
bez komina 
Jeteli ,okład przemysłowy, fobryke łub 
młyn bez komina motno przed5towić 
w skali (konlurem), wówczas do konturu 
nie dodaje się znaku umownego Nr 22 

Kopalnio czynna (7] 

Kopalnio nieczynna 

Mie[sce wydobycia kopalin (rud i in· 
nych) sposobem odkrywkowym: 
1. n ie dojqce się pr2eds1owić w skali mopy 
2. dojqce się przedstawić w skali mopy 

Mielsce odkrywkowego wydobywania soli 
komiennel: 
1. nic dojqce •ię przedstawić w skali mopy 
2. dojqce się przcdslowić w skali mopy 

Ekspłootowone lorfowisko [7 J 

Naftowo lub gotowa wieżo wiertniczo [7] 

Zbiornik mołeriolów pędnych lub gazu [7) 

Slaclo benzyno wo i obsługi samochodów 

1 . Elektrownio 
2. Molo elektrownio wodno 

Transformator 

Rodiostoclo 
Strzałkę znaku rodio•tacji wykreśla się 
no znaku głównego budynku wewnqtrz 
konturu rodio,tocji. orzy czym koniec iei 
bez w2ględu no zorientowanie budynku 
powinien być skierowany ku północv [7] 

Wymiary podano w milimelroch 
19 
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Wymioty podano w milimetrach 

NĄZWA ZNAKU UMOWNEGO 

I 06JAŚN1El<IE 

Moni rodio„ocil [7] 

lotnisko i wodowisko 
Znok stow,o oię pośrodku konturu lot
n;sko lub wodow1Sko (7) 

lqdow,J.o (dlo son,olotów i hydroplon6w) 
(7] 

Młyn wodny 

Wiołrok murowo.ny 

Wiotrok dtewnłony 

Turbino wietrzno 

Posieko 

Kouor dlo bydło 

Punkt osłrOf'on,iczny 

1. Punki triongulocylny 
2. Punkt łriongulocylny no kopcu (kurhanie) 

Punkt niwelocylny (zosłob,lizowony 
w ziemi) 

Punkt pol,gonowy lub ,o,tobilizowany 
punkt sieci zdlęcio łopogroliczneQO 

Znok graniczny o znocieniu orienło· 
cylnym 

Un.qdzenie lub budowlo o choroklene 
wieży (wie.io ciśnier"I, obs.erwocylno iłp.) 

L,p. 
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Toblico 11 

1:100000 

II u 1 r 

IZ U T 

1 2 „ u ł Q 
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.. IJ l' 
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NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 

t 06J•ŚNtEN1E 

Semolor lub sygnał świellny o znacz• 
"'" o,;enłocyjnym (IS] 

OrogowJ.oz 

Slup kilometrowy 

Oclo1obnione dr-z.ewo o 2-noe:zeniu orien· 
tocyłflym: 
1. lgloste 
2. Ulcla,1e 

Odosobniono 9rupo dn:ew nie doiqco 
aię przedstawić w J.ołi zdt<;cio, lecz mo
fqco znocieni. orienlocylne 
łMe grupy drtew, nie mojqce znacze

nia orientacyjnego, puedstowio się zno... 
kiem N, 268 

1. Odo,obniona kępo kn.ol.6„ 
1 P9f*łync:z.e drzewo w ogrodz.ie . we„ 
wnqłrz bloku osiedla itp. nie moJqce zno
czeriio dla orienfocii 

Nodldnlcłwo. lełnlcz6„lu1, gol6wl.o. 
Charakter obiektu oludlo się prz.ez 

dodanie odpo:-iedn!ego skrót~ obj<»nio· 
tQcego: .Ndl. , .l. lub .G. 

Ur,qd lub ogencjo telekornunikocylnO 
Jetel1 dany urzqd znojduje się wewnqtrz 

osledlo, w6wcZO$ znak leri umieszcza $~ 

ood nozwq 0$,edlo. noto,.,;o,t jeteli urzqd 
lety poza os,edlem - znak , tow,o ,,ę 
w miejscu rzeczyw,stego połoten,o bu~ 
dynku. 

No stacjach kolejowych urzędów łych 
nte: zoz.noczo się 

C..ntrola telefoniczno 
Patrz uwagę przy znaku Nr 57 

Slocla meleorologiczno 

1 Kościół murowony } 
'l. Kościół drewniany 

I . Mec.zeł murowany 
'2.. Mecz.eł drewniany 

Kaplico 

Wymiary podano w milimetrach 
'21 



Tablico 12 

L.p . 
1:25000 1:50000 

1:75000 
1:100000 

NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 

I OBJAŚNIENIE 

1 2 1 2 1. Pomnik 

65,66 l2 OJ .O. AVJ o, OJ 4 ALS 2. Pomnik ze slołuq lub rzeibq 

67 l2 ~ .o. Br.mog. 0.9 OJ .o. Br.mog. Grób zbiorowy (bratnia mogiło) 

68 16 OJ t 1 l2 os t l Krzyi lub liguro religifno. poiedynczy gról 

69 l2 tS ID <!> ~ ll.9 l2 "' <!> c6) Cmenlon: 

1 2 1 2 
1. nie dojqcy się przedslowić w skoli mopy 
2. dojqcy się przedstowić w skoli mopy 

70 12 li ~ i tCl u l2 & to Cmentarz. zodrzewiony 

71 l2 l:l ll.9 Cl Grzebowisko zwietzc,t [7] 

1 2 1 2 1. Poiedynczy wielki gloz 
72, 73 l2 L +l,7 .. , o, , •1,7 ··' 2. Kamienisko 

Qł os 

1 2 1 2 
74 o o 

Holdo: 
,s 4 l2 " 1. nie dojqco się przedslowić w skali mopy 

2 .dojq co się przedstowić w skoli mopy 

75 c:::,<:::, - 1,7 ~C::::. - 1,7 Dól 

1 2 1 2 Kopiec {kurhon): 

76 2IJ lO o I> •8,1 LS o, q tJ •3.1 1. nie dojqcy się przedstawić w skoli mopy 
2. dojqcy się przedstowić w skoli mopy 

u u 
77 

: linia telefoniczna lub telegraficzno 

40 u, lt' o.t 

78 -:.--.-~·-- - - ___, --- -- Kobei podwodny , . 
o...,. 

5.6 u 42 u Nooowielrzny przewód eleklry, 
~ł] 

79 
: ' : " -czny niskiego nopięcio i1~ 

Nopowielrzny przewód eleklry-
.. ~ 

SJ u 42 u "o-" 

80 
: : ' : cz.ny wy,okiego napięcia no ·~~~ 

slupach ~.2:..2 
O• 

u : : 
31 42 

,, Napowietrzny przewód elekłry- -~~~ 
81 10::::~ : : 

OA 
: cz.ny wysokiego nopiecio no o.,,~ 

lb diwigoroch krolowych ·- . o 
3; ,!!'~ 

8J) lll) 
E 3: :I 

: : Ruroeiqo gazowy 
~~.D 

82 G.I OJ ~.& 3: 
03: • 

&O lll) °e ,Y s_ 
OJ 

: ' o.6 Rurociqg naftowy no.ziemny 
83 ~:g 

·- V 

lll) lll) 5·~ g 
84 o•=*==*==-=== OJ =•==*== c: = Rurociqg noltowy podxiemny ~"·-~·fi 

Wymiary podono w milimetrach 
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1:100000 NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 
I OBJAŚNIENIE 
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Wymiary podano w milimetrach 

Trz.v-i wielotorowo linio kolejowo 
Obrotnico parowozów 
Sloe(o I klo•y 

Dwutorowo linio koktlowo 
Slocjo li i Ili kłosy 

Jednotorowo linio koletowo z podbu· 
dowq pod drugi lor 
Stoclo IV i V kłosy 

Jednotorowo linio kolejowo 
Przysionek lub milonko 

Położenie głównego budynku slocyj nogo: 
1. o bok torów 
'2. pomiędzy torami 
3. niewiadome 

Zeleklrylikowono kolet dwutorowo 

Ślepy lor, bocznico. plołłormo lub rompó. 
po•lerunek blokowego, budko dr6i niko 
lub szopo 
Chorokter danego obiektu określa się 
przez dodonie odpowiedniego skr6tu ob
jośnio1qcego: ,61.", .D,: lub .Szp: 

No,yp i wykop przy linii koletowej 
Grubości kresek powinny być dobrane 
odpowiednio do wysokc»ci lub głębokości 
nosypu olbo wyko pu 

1. Moly most 2. Przepust 3 . • Tunel 

Torowisko kolei rozebronel 

linio kolefowo w budowie 

linio tromwo1owo 

linio kole(owo {dwutorowo) noniesiono 
schematycznie 

23 
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Wymtory podano w milimetnxh 

NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 
I 08JAŚNIEHIE 

linia kolejowa wqslcołorowo ; sfocjo 

Linio kolejowo 
f,kowono 

wqskolO<owo zelelttry-

Wqskolorowo 1,nio koleiowo o lrokcli 
konnel lub lroklorowej (kole1ko gospa. 
dorcz.o) 

Kolejb linowa 

Tory ,tocyfne clojqce się przeclsfowit 
w skali mopy, pomost dla pjesz:ych 
nod forami oraz porowozownio 

Pnejoz.d: 
1. pod l•niq kole jowq 

2. nod l,r,q kole jowq 

3. no jednym poziomie 

Auto sir oda lub oułomogislrolo. N osyp (22) 

Szoso ul~pszono obsadzono driewomi 
Wykop (22] 

Szoso zwykło, 
1. Opis nerokoscl nowieuchnl I uerokokl 
colel nosy (od rowu do rowu) 
2, Rodzot nawierzchni [22] 

I . Zlozd z nosy 2. Przepusl 
3. Częsć drogi trudno do przefozdu 
• - Pawilon, HOpo lub podobny drewnion, 
budynd przy drodze.(Tylko dlo skal, 
I 2500()) [22] 

S•oso naniesiono schemofycrnle 
No uosoch non,es,onych schematycznie 
rć..,niet nolety P<>dowoć uerokoit jezdni 
I cofej drogi oraz rodzaj nowierzchoi 

Drogo gruntowo utrzymano [22) 
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Wymiory Podono w milimetroc;.h 

NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 
I 06JAŚNIENIE 

1. Moly mo,I o dł"9oici pc,nitej 3 m 
2. Cz,lć drogi trudno do pnelozdu 

0,,090 gruntowo vłr-zymono w budowie 

Drogo gn,nłowo utn.ymona noniuiono 
schemołyc:z.nie 

Drogo vrunlowo (wiclłko) (22) 

Drogo polno lub lełno, albo trudny do 
pnelozdu odcinek drogi 9'unlowel 
(wiejskie!) l~ 

Scieżko i klodko cllo pieszych (22] 

Drogo zimowo (22) 

Oto,oo o nowierz:c.hni drewnionel [22) 

Drogo fouynowo, 119cono, lub przebie · 
golqco Po grabi, (2z] 

Ogrodzenie przy drodze: 
1. d,ewnione 
2. murowone 

Drogo z oplolkomi Po Jeclnei lub Po obu 
sł,onoch 

Drogo do przegonu bydło, • oplotkomi 

KO<)'lo dlo spuszczonio zrqbonych pni 

Odcinki kieiek no ulucuych gzymsoch 
25 - dl~ w metrach 
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1:100000 
NAZWĄ ZNAKU UMOWNEGO 

I OBJAŚNIENIE 

WODY I OBIEKTY ZWIĄZANE Z NIMI 
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linio brzegowa ,lolo i oltreślono 

Rzeko ot.,e,owo. Slow okreaowy 

U nio brzegowa naniesiono schemałycz_nie 

O,uch (przybrzeżny pos dno osychoiq· 
cego pu y odpływie) 

Mielizno lub odsypisko przybrzeżne 

8neg niebezpieczny dlo żeglug, 

Brzeg urwisty bez ploiy: 
1. dla rzek o szerokości powytej 

1 5 mrn no mopie 
2. dla r,ek o uerokok, ponitej 

1.5 mm nn mnpie 

8neg u,....isly z plożq 
nie dojqcq ,,ę przedslowił w skali mopy 

8rzeg sltoli,ly 

Brzeg kom,enosły 

8rzeg plouczy1ly 

Wał b,z~owy, oz, lub N'Vly wał piouczy1fy 
nie dojqcy ł>ę przedstawić w , koli mopy 

Strumień i n eko 

Podziemny lub ginqcy (w bognie,w pio· 
skoch itp.) odcinek rzeki 

Konał o ntfoltości powy1el 1 O m 
nie dojqcy , ę przedstawił w skali mopy 

Kanał pod1iemny 

Konał w budowie 

runi owchu oznoczo ~ ·m Zł\O iem umownym 
nisly, twirowoty itp.) 

oszczysty, omie· 

2. Gwiozdkq wyr6tniono %1\0ki nonoszo,,e z mop morskich 

L.P· 
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NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 

I 08JAŚNIEHIE 

Rze ~o sl,onolizowono lub konał, o sze 
rokości od 3 do 10 m~ z uczqdzeniomi 
wodo,01d11elc.yml [28J 

Ql 

QJ..Q) =::::...----- 4.0I-QZ 

CIQI - Rzefto skonolizowono. konoł, lub rów 
o szerolcoki Poniźel 3 mełrow 

QI 

Q.J 

o, 

~-
o• ,=:::::.,, I ·•· lO 

-~ ~= (. { 

01ll 

~ 2.5 
Ol •::::-,.__ 

Q.J 
I 

05 ~ I O 
u 

-
, . ..,. 

Suchy rów 

Rzeko lub rów • wolem po )ednel lub po 
obu ,Ironach 

Dnewo lub maki przy nece. kanale, 
lub rowie [20] 

Szerokość i glębokoić rzek i kanałów 
Cyjry oznoczo1qce szerokość i gtebo
kość riek opisu1e się prostopadle do po. 
Wniowei ramki mopy obok rysunku rieki. 
przy rzekach uerokich - prostopadle do 
poprzecznej kreski znaku szerokołci rzeki 

B<ód [31) 

Prz.ewóz 

Prom 
Loczbo nad prostokalem oznacza noł
nołt promu w tonach 

Moly most o clłvvoici pon,żej 10 m 

Most o dłvgo•ci po wyżeł 1 O m 

Most no tratwach 

Most no łodziach łub ponlonowy 

Most drewniany 

Mo,t kom,enny lub telbełonowy 

Most metolowy 

Most drewniany 

Mod kamienny 
lub iolbelonowy 

Most metolowy 

,., 

} ł 
i 

Uwago: W liczniku ułomka, op,sonego obok znaku masłu. podoie się dh,gojt mostu 
w melroch. w mianowniku z.a!-~ w lonoch.. Dane te opisuje się p,zy mo
Sloch drogowych O dlugosc, powyte11 O m, nooomiost nie Podoje •ię ,eh priy 
rnosloch kole1owych 
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Wymiary podono w milimetrach 

NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 
I OBJA$ NIENIE 

Zoporo wodno. Joz 
W zoletności od moleriolu, z iokiego 
jest zbudowano, do znaku dodoie się odpo
wiedni skrót: . (ziem.)• , (z ~iemi), .(drew.): 
(drewnia no), • (kom.) · (kamienno) • • (tef .. 
bet.)' (telbetonowo) 

Zoporo podwodna, loz podwodny 
Patrz uwagę przy znaku Nr 178 

~łuzo 
Patrz uwogę pr2y znaku Nr 178 

O,trogi (ufuczne urzqdze nio regulutqee 
nurt nek) 
Ostrogi przedstowio się w skoli mopy, 
jednokte znak nie mote być krótszy od 
1.0 mm. Je:teli chce się przedstawić sze 
reg krótkich i blisko sie bie poloiooych 
ostróg - nolety zaznaczyć tylko niektóre. 
o wymiary ich powięknyć do 1,0 mm. 

1. Nabrzeże kamienne 

2. Nabr-zeże drewniane 

3.Ploski brieo umocniony 

Akwedukt 

Wodo,pod 

(32) 

Liczba przy znaku określo wysokość 
wodo,podu 

Progi, których za,ięo nie do się prze,j . 
sławić w skali mapy 

Progi, których zasięg dole się pnedstowić 
w skali mopy 

Bystrza (płycizno). której zasięg nie do 
.się prz.edstowić w skali mopy 

Bystrza (płycizno), której zasięg doje 
,ię przedstawić w slcoli mopy 

Woc:łows~oz 

Punki topograficzny poziomu wody 

Strzałka wsko1ufqco kierunek prądu, oraz. 
opis szybkości prądu rzeki 
Długość strzolki mote ,ię wahać w gro
nicoch od 5,0 do I O.O mm, w zoletności 
od wielkości rzeki. Liczbo podoie szyb
kość prądu w metrach no sekundę (33] 
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NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 

I 08JA$NIENIE 

Wodociqg naziemny 

Wodociąg podziemny 

Większa studnio w okolicy ubogie( w wodę 
Liczbo w ł,czniku oznoczo wysokość 
powierzchni ziemi przy s1udni (nad po· 
ziomem morza}, w m1onowniku-głębo· 
kość studni w metrach 

Studnio 

Studnio z. żurawiem 

Studnio z lurbinq w1ełrznq 

Studnio orlezyjsko 

Zbiornik wody 
Znak zawsze powinien być zoopolrzo. 
ny w skr61 objośntoiący. 

Żródło 

G ejzer 

M iejsce do zrzucon,o kotwicy lub przy· 
słań żeglugi bez urządzeń 

Przysłoń żeglugi urt:qdz.ono 
nie dojąc a się przedstawić w skali mopy 

Molo lub stoisko dla stołków 

falochron 

Latarnio morska 

Płowo. bokon 

Uwago: GwiozdkQ wyrótniono znaki nanoszone z mop morsktch 
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NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 

I OBJAŚNIENIE 

Nodbrz:einy znak sygnolizocJi r:teczneł 
mojqcy znaczenie dla orienłoc;i 

Miejsce tworzenia się skupień przedmio· 
łów splywolqcych r zekq 

N iewielka płycizno lub wyróżniolqce się 
zagłębienie 

Liczbo przy znoku okrdlo głębokość 
w danym miej$Cu w metrach 

1 Kamień podwodny 
2 Komień wyslatqcy nad wodq 

Kamień wyslolqcy okresowo nod wodq 
Kropkowony kontur oznacza. te Poło
.tenie kamienia określone jesl dokładnie, 
znok zo.ś bez konluru oznacza kamień. 
którego połotenie znane jest w przybl,
!eniu 

Skota podwodna 
Liczbo w nowiołoch oznacza wysokość 
skoty w melroch 

TO< wodny (kanoł morski): 
1. n,e dajqcy się przedstawić w ,kali 
mopy 

Znaki~m tym przed,lawio ,ię wny,tkle 
tory wodne o szerokośc, pon,tej 2,0 mm 
w skali mopy 
2. dający „ę przedslawić w skali mopy 
Umowne znaki ogrodzeń toru wodnego 
powinny być zowsze prostopadle do po
łudniowej ramki mopy, bez względu ,a 
kierunek toru 

Suchy dok 
n ie dojqcy się prtedstawić w skali 
mapy 

Pochylnio (wyciqg) dlo stoików 

lzol>oto i lei opis 

Opis głębokości 

Lotorniowiec z jednym lub dwoma świa
tłami 

Stacta mgłowa dźwiękowo (powielrzno) 

Stacja mgłowa dźwiękowo (podwodna) 

Uwago: Gwiazdką wyrótniono znaki nanoszone z mop m0<skich 
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NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 

I OBJAŚNIENIE 

Płowo ze z.nokiem szczytowym 

Płowa świetlno 

Beczko 

Wiecho kablowo 

Wiecha cz.erwono „N": 

Wiecho biało „S": 

Wiecho biało-czerwono „W": 

Wiecho cz.erwono-bioło „O": 

Wiecho środkowo: 

O! nobie.!niko 

Linio świoleł nobie:iniko 

Pale 

Wodoro,ty 

Stoły prqd morski 

Zmienny prqd mo,ski 

Prqd pływowy: 
1. Prqd przypływowy 
2.Prqd odpływowy 

'3 f7 .,. -s ....... 
.! " 
...:N 

Worloić zboczenio1 magnetycznego w re
jonie onomolii mognelycznej ng mQrzu 
lub no brzegu 

Uwago: Gwiozdkq wyróiniono znoki nol)()Szone z mop motSkich 
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NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 
I 0BJA$NIENIE 

1. Warstwice pogrubione [ 
1 '2. Warstwice zosodnicze i ich opis 

37 

Warstwice pomocnicze [37) 

3. Warstwice uzupelniaJqce 

~. Wskaźniki spodu 
N ie wolno rysować urywków warstwic 
pomocniczych i uzupelniajqcych, nie do
prowadziwszy ich (przy obu końcach) do 
środka odległości między worslwicomi 
z osadniczymi 
Warstwice pomoc.nicze, uzupelnioiqce 
i wskaźniki spodu przy nich wykreśla się 
liniq grubości 0, 1 mm [37] 

Suche korylo r1cc1nc, 
którego szerokość nie do się przedsiawić 
w skali mopy 

Punki lopogrolictny no dominulqcym 
wzniesieniu 

Punki topograficzny 

Punki lopoqroliczny no obszorxe depresli: 

t. Woino przeł(cz z i.otnoczeniem okresu 
jel doslf:pno$c::i 2. Przełęcz z zoznocz.eniem 
okresu lei doslępności 
Rzymskie cyfry w nowiosoch oznoczojq 
poczqtkowy i końcowy miesiqc okresu do
stępności p12elęczy 

Skolo-osloniec 
Liczba przy znaku określa wysokość 
skały w metrach 

Lej krosowy nie doJqcy się przedslowić 
w , koli mopy 

Wejśeie do jaskini lub groty 

Krater wulkanu 
n Je dojqcy się przed,lowić w skali mopy 

Kroler wulkanu błotnego 

Zlewisko wulkaniczne 
Miejsce wytrysku wód głębinowych lub 
ujście gozów gorqcych 

Potok lawowy 
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255 
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PRZEDSTAWIENIE NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW RZEŻBY TERENU 
w •koli 1:25000, 1:50000. 1:75000. 1:100000 

1. Polo lirnowe (wieczne śniegi), lodowce i szczeliny lodowcowe 2. Skoly 3. Moreny 
4. Pio~gi w dolinach 5. Goloborzo (zworte obszary) 6. Urwisko , kolne 7. Dajki (40 

259 

Urwisko Zsuw (o,uwisko) 

"'~ ~ 

258 

O,ypisko pionezyste Osypisko kamieniste 
lub ziemne (piarg) lub żwirowe 

Zbocza wqwozów lub torosów porośnięle 
dorniq i nie doJqce ,ię przed,towić za 
pomocq warstwic 

261 

Wq,kie wqwozy i wypluczysko 

/{_.., . 'T -:-71 y- ~ 
,· ć)._,,.j(_/ć. ~ 7 

!; . .-...c,c.:;..~ ~ ~ 
1. Wqwozy o slromych zboczach 
2. Wqwozy wydluiolqce się (rosnqce) 

35 
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Los iglo,ly 
\jodła, świerk, sosno. cedr) (42) 

Lo• likiotly 
(dqb, buk, klon. brzozo, osiko i inne) [42) 

Lo, mieszany ( 42] 

Przecięlno wysokość i grubość drzew 
w lesie: 
1. Liczba w liczniku oznacza przeclęlnq 
wysokość drzew, liczbo w mianowniku 
zoś - przecięlnq grubość pni w melrach 

2. Liczba oznacza przecięlnq odległość 
pomiędzy drzewami w me1rach 

Opisy te w terenie lesistym stowio się no 
obszarach leśnych o powierzchni powytej 
15 cm• w skali mapy. Na większych 
obszarach leśnych opisy le nalety sio· 
wioć nie rzadziej. nit no kotdych 15 cm• 
mapy 

Ko,odrzewino, los korłowoty [ 42] 

1. I.o, rzadki 2. Rzadko ro,nqco ko,o
drzewino 
Opis typu, wysokości i grubości drzew, 
podoje s,ę 1ylko no więkuych obszarach 
losu rzadkie_go (powytej 25 cm' w skoli 
mopy) (42J 

Niewielkl lasek, nie dolqcy ,ię przed,lo
wiC w skali mopy 

Porębo 

Uwago: 1. Przewotojqce gatunki drzew w losach i zagojnilcoch nolety przedstawiać zo po
mocq znoków i napisów 

2. Przewotojqce gołunki drzew przecls1owio się za pómacq znaków i napisów 
r6wniet i no dutvch zwartych obszarach losu rzadkiego (powytej 25 crrł w s'lcdli mopy) 

3. Kółkami wypełnia się kontury losów no oryginałoch polo,:,ych w kotdej skali 
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NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 
I 08JAŚNIENIE 

Lo, spalony lub u,ehnięly 

L.os powolony przez: burzę 

Zogolnik (młodnik) 
Liczbo f\O obszarze zogojniko oznacza 
przeciętnQ wysokość drzew w metrach 

(42] 

Szkółko leśno lub młody Io, ,oclzony 
liczbo oznoczo przeciętnq wysokość 
drzew w metroeh 

Leśny pos ochronny o nerokości clojqcel 
•it przecl,lowić w skali mopy 
Patrz uwagę przy znaku Nr 273 

leśny pos ochronny, którego szerokość 
nie do się przedstawić w ,koli mopy 
Potrz uwogę przy znaku Nr 273 

Linio konturu roślinnoici lub uprowy 
Zołomonio linii kontvrOw, posiodojqce 
znaczenie dla orientacji. wyr6tnio się 
kropkami większymi 

Wq,ki pos krzaków lub iywopłol 

Zworłe krzaki iglaste 

Zwarle krzaki liściaste 

Przeciętna wysokość kr.zokQw w metrach 
Grubości krzaków nie opi,uje się 

Zworłe krzaki kolczaste 

Wymiary podano w milimetrach 
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Przesieka leśna 
Liczbo op1$0no no pn:c$łece oznoczo 
iej szeroko$ł: w metrach 

Numeracla oddziałów (kworłolów) lel
nych 

Przesi~o z rowami: 
1. po obu ,tronoch 
2. po jednej stronie 

Prz.esielco z ogrodieniomi 

Droga prxebiego1<1co pne•iekq 
W 1ym wypadku nie rysuie się znaku 
umownego przesiek, 

linia lquności po>todlcu lub obok pne· 
sie~i 

Granico pnebiego1<1co pnesiel<q 

Park z pneblego1<1cq pruz ni•90 d,ogq 
grunlowq ufrzymonq 

Sad z dn-oml owocowymi 

Sad z knoltoml owocowymi 

Winnico 

Winnico w sodzie z drzewami owocowymi 

09rady 
(Tylko dla skal 1:25000 I 1:50000) 

ln,pekty 
(Tylko dla skali 1: 25000) 

Wymiary podano w milimetrach 
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N~A ZNAKU UMOWNEGO 
I OB.J„ŚN1ENIE 

Ziemio orna !rolo) 
Niewielkie obszary ziemi ornei no du· 
tych obszarach leśnych lub bogiennych 
posiodojqee znaczenie dla orientoeii . no
lety opiłOĆ nopisem „Rolo" lub skró
tem .,R1:· 

Płonłocio chmielu 

Plonlocla ryiu 

Inna plonłoclo 
Skrólem objaśnia się rodzaj uprawy, np. 
.Tytplonlocjo lyloniu 

I flo9no nie do przejścia 
li Bogno trvdne do pneliclo 
Ili Bogno moiliwe do pnelicio 
Uczbomł oznaczono r61ne rodzo e ro· 
ślinnośe, bogiemej: 
1 - rośłK'V"K»Ć lrcwiostq 
2 - mchy i porosty 
3 - trzcinę i sitowie 
Znok, posz«eoólnych typów roślinności 
rozm,euczo s1ę no obuon:e bagno nic· 
regularnie 
Liczbo opcsonc no bagnie oznoczo je
go olęboltość w meoroch. strzałko przed 
Hczbq oznacza mieisce pomiaru lei glę· 
bokoici 
Kreski znoku bog,en n,e powiMY prze • 
cinoć znaków rołlonnokl bagienne1 
Patrz rO...n,et znok Nr 337 

Zaroiło trzciny i sitowia 
Znaki trzciny i sitowia rozmieszezo się 
regularnie wówczas. odr rołhnnoić to po· 
rosło obszar nie zobogmony 

lqko 

Poslwiska 
(1y1ko dlo $koli 1 :25000) ( 46] 

Wysokie trawy 

Padmc,l,.lo łączko niło dojqco 1 1111 pned· 
sławić w skali mopy: 
1. Porośnięto orowq 
2. Porośnięto irzcinq lub sitowiem 

Wym.ary podano w milimetrach 
39 
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1:75000 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
···°' ., <. 
o, !o 

:•-to-.: ,. 

-~I.A..t·· 

... ~· ... ~·1 ,ł. 

o,$ .•. 

Tablico 30 

1:100000 

~ 
~ 

„!U ''1" D.3 13 
:,. .. 45 A 

~ 
~ 

LJ ~ . 

D . . 

D . . 

CJ 

NAZWA ZNAKU UMOWNEGO 
I OBJAŚNIENIE 

T rowioslo roil,nnoit stepowa 

Roit.nnoić P<lłlyl\ ,.t.p. 

Rzadko rołlinnoit no glebach glinloslych 
, żwirowych 

Wrt:osowis•o 
Znokiem fym przedstawia tie wn:oso· 
w11ko n~ bagnach, wzg6rzach i g6roch, 
w rzadkoch lo1och itp, W zwykłym lesie 
znoku wrzosowisko n,e ,ysute się. 

Obszar porołnlęły mchem 

Obszar poroin,ęły poro,tom, (chrobol· 
kiem remłerowym i in.} 

Glebo poligonalna [48] 

Kępki 

.Żwirowisko 

Komienislto (gołoborze) 

Płoski (równino piouczyslo) 

Pagórki piouciy,te 

Wymiory podano w mołometroch 

\ 

• 

320 

321 

2 

322 

323 

Tablico 31 

PRZYKLADY LĄCZENIA ZNAKÓW UMOWNYCH 
ROŚLINNOŚCI. UPRAW I GRUNTÓW 

324 

no oryginale polowym Rys1H1ek losu w polqczenlu z innymi ele
menłoml mopy 

no mopie borwnel 

o o =- . o . - .= -
o o o -:. = . 

- = ::--
Prulśc,e losu zwykłego w kosodrzewin,; 
1. no oryginole polowym 
2.no mopie barwnej (53) 

" Cl li •••• 

·,··" Cl " 

.. li .. . .. 

Q .. " -, • 
Q „ li 

Prulłcle losu ZWJklego w Io, rzodki. 
krzaki I lq"4 (53j 

sosn~ \ 12 
li ~ 

los .a,nowy no nieutrwolonych pior.ltoch 

325 

326 

j, Cl 
.,. 

Cl 

J. ... ... 
Cl 

J. 
o. ... .I • 

Rzodki los t podnyclom porołnięlym 
mchem 

. 
L 

L • 

ZogoJnik wyro,tatqcy no porębie lub w le· 
,lę ,palonym 

Cl Cl 
Cl L 

Q L 

327 Cl L a. Cl 

L 
L Cl 

a. 

Rzodkl Io, z drzewami powalonymi przez 
burzę 

Uwago: Gron,eę pomiędzy losem zwykłym o ko1odrzew1nq lub losem rzodlum zoznoczo aię no oryginoloch polowych i czyatorysoch rzodk,mi czerwonymi k,opeczltomi, 
k16<e us11wo się w trokc,e proc reprodukcy1nych 
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328 

329 

330 

331 

42 

Tablico 32 

• li .:·· 

:•· 
" . 

•• o. 

11 •o· • fi 

„r 

_Łqka z krzakami 

" 

lqka z kępkami 

u = li = 
= · -- .. 

Podmokła łąko z kepkomi i trzciną 

R:.adki los na bagnie możliwym do przeł· 
łcio I porośniętym wrzosem 

I 
... ..... 

332 

.•. 

333 

335 

336 

.I. 

.. 
Obsz:or porośnięty mchem porosłomi 

; .. -.. 
Obszar konnienisly porośnięly porostami 
; kngkami 

a. a. 
a. 

" 
a. 

Obszar kamienisty porośnięty rzadkim la
sem 

Rzadki las n-o boilnie trudnym do przejścia 
i porośnlęlym mchem 

Siep frowia,ty z krzakami 

Tablico 33 

Lp . Wzór rysunku bagna 

• 

337 

338 

1:100000 
Bogno z pasami ,uchego gruntu, porośnięte mchem i losem korlowotvm 
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Tablico 34 

L p. 1:25000 1:50000 1:100 OOO PRZEDMIOT 
t:75 ooo 

w z o R y p I s M 

Miasta 

339 WARSZ WARSZ Stolice pońdw 

15w-2.tp 1.tw-20p 

340• WARSZAWA WARSZAWA 
<10w-16p 39w-12p 

KRAK O W KRAK O W Mio1la woiewódzltie oraz 

341 n,iodo od 1 OO - 500 tys. 

, .. w-20p 13w-16p mienkońców 

342 * 
KRAKÓW KRAKÓW 

39w-12p 2e-1op 

343 KUTNO KUTNO Miolła powioiowe oraz miosło 

1Jw-16p 12 w-12 p od SO - 100 tys. mienl.ollców 

KUTNO KUTNO 
344• 38-IOp 37w-8p 

I 

345 RACIBORZ RACIBÓRZ Mio, Io od 20 - 50 tys. 

31w-16 p 29 .. -12 p mlenkońc6w 

346* 
RACIBÓRZ RACIBORZ 

38w-10 p 37w-8p 

347 WIELUŃ WIELUŃ Mlo,lo od 10 - 20 tys. 

29w-12 p 27 w-8 p mluzkoi\ców 

348• 
WIELUŃ WIELUŃ 

37 w·8 P 36w-6p 

-
349 ŻORY ŻORY Miasto ponllej 10 tys. 

28w-10p 26w-7/6 p mies:r.lto1k6w 

ŻORY tOl!Y 
350• J6w-6p 35w-516 p 

Uwago: 1, Gwlozclkq oznaczono pi1mo wlo1kowe cllo nopi16w cloclotkowyc:h I napi1ów poza romkcmi 

2. Piffllo wlo1kow• poci nozwq ol6wnq doi• •I• w nawla1och 45 

3. llubr w koloru niebieuim oclnouq 1ię do „ Wzorów Pi1rn" WZKorł. 1955 



• 

Tablica 35 Tablica 36 

l.p. 1:25000 1:50 ooo 
1: 75 ooo 1: 100 ooo Objaśnienia Obiektów L.p. t : 2 5000 1:50000 1 :100 OOO Objaśnienia Obiektów 

1:75000 

Osiedla typu miejskiego 

351 JASTRZĘBIE JASTRZĘBIE 
· (2 w-14 pl (2 w- 12 p) 

352• JASTRZĘBIE JASTRZĘBIE 
t06 w-12 p 105w-10p 

JASTRZĘBIE JASTRZĘBIE 
O.iedle typu miej,•iego 

353 oroz osiedle robotnicze 
(2 w-12 p) (2 w 10p) •urocyjne i letni,•owe 

354• JASTRZĘBIE JASTRZĘBIE 
(.,.iel•ołć · pismo ustało 

105w-10p 104w-8p 
1ię w zaleinołcl od 
wielkołci i znae.r:enia 

355 JASTRZĘBIE JASTRZĘBIE 
obiektów) 

(2 w-10 p) (2 w-8 p) 

Skróty przy znaku zoklodu 

368 Szk. Cg. Sek. Cg. 
p rum,slowego, fabryki, 
stacji •ol. studni i.t.p. 

186-8 p 185-6p 

Pa~•lwowe gospodorst-

P G R Grodziec 

rolne, gospodarczy oiro· 
369 PGR Grod&lec d ek eksploatacji lasu; ma· 

2-8p 1-6p 
jqtek, zamek z wlosnq 
nazwq. 

370 (ryb.) (r gb.) Specyfi.ocjo PGR 
' 20-8 p 15>-6p 

371 
PRN PRN Pawiota we, g ramodzl<ie 

26w-7/6 p 24w-5/6 p 
ołtod•i oclminiołracyjne 

372 GRN GRN i Inne 

356• JASTRZĘBIE JASTRZĘBIE 
104w-8 p 103w 6 p 

36w-6 p 3 5w-5/6 p 

373 " Br K T Ą 8' K T Rodzaj nawierzchni sza1y 

357 MOKOTÓW Mokotów MOKOTÓW Mokotów Puedmiełcle, o,oda 
84 w- 12 p 84- 12p 78w-10p 78-TOp 

w granicach mioota (?i<() 

358• MOKOTÓW llokotó, MOKOJÓI Moł8161 
78 w-10 p 78-10p 77w-8 p 77-8 p 

Osiedla IJ'PU wiejskiego 

36 w-6 p 35w-5/6 p 

374 23 181 23 181 Opia liczby domów 

26-716P 24-5/6 p 

!Numer ,lupa kilometrowe• 

375 17 Nr 186 Nrl46 
go przy 1zo1ie, numeracio 

11 lkwortolów lełnych i num„ 

186-Sp 185-6p racjo slupów granicznych 

1:25000 1:50000 1:75000 1:100000 

359 Grodziec powyiej 200 Grodziec Grodziec powyiej 1 OOO 
31-16 p domów 31-16 p 29 12 p domów 

360• Grodziec Grodziec Grodziec 
38-10 p 38-TOp 37 8p 

361 Turza od 100 do 200 Turza Turza od 100do 1000 
29-12p do Mów 29-12p domów 28 10p 

362• Turza Turza Turza 
37-8p 37-8p 36-6p 

363 Jedłownik od 20 do 100 Jedłownik Jedłownik od 50 do 100 
28-10p domów 28-10p 27-8p domów 

364* 
Jedlownlk Jedlownlk Jedlownlk 

37-8p 37-8p 36-6p 

376 (IV-X) 
fr1.el41C1 1 :ro:moczeniem 

(IV·X) CZOIU i•i dostępnołcl 
37-8p 36-6p 

377 5043,0 5143,1 
O pis wysokołcl l!unktów 
wydatnych 

83-IOp 82-8p 
Opl• wysokoici punktów 
top. i gl41bokołci, or,•• 

378 173,0 
warstwic i izobot, wyso o-

173.0 łci na1ypu, kurhanu, iroh,, 

58-6p ( 6-5 p) gl41bo.ołć dołu, wykop11, 
urwisko I bioto 

379 8(12) 4 1(12) ' 
Szerokołć drogi I przesieki 

58-6p ( 6-5 P) 
lei n ej . 
Noinołć 3,romu, wysokałt 

380 5 s I\\ wodo,po u, 1!!9l!jnik11 

58-6p 
(ó-5 p) i zwartych krzaków 

365 Kozice poniiej 20 Kozice Kozice od 20 do 50 :n-ap domów 27- 8p 26 7/6p d omów 
381 0,2 0,2 

Szerokołć, glębo•olć 
I uybkołć prqdu neki 

58-6p \ 6 - 5 p) 

366• Kozice Koi lee Kozice 
36-6p 36-6p 35-5/6 p 

367 
Ławy Pojedynczo Ławy Ławg poniżej 20 
186-Sp zogrodo 186-8 p domów i pole· 185-6p dynczo zogrocla 

Olu9ołć I nołnołć mo1t11, 

f .l, 1t° glębokołć brodu i rodzo i 
382 dno rzeki, W'f10kolt I gro-

58-6p \6-5 p) bołć drzew w lesie f,51{) 

Uwogo: 1. Gwiazdką OZIIOczono · I k dl · 
2 

Pl wł • Pllmo w 0 • 0 - o nop116w dodatkowych i napisów pozo roml<aml 
• .•mo 01„awe pod nozwq glównq doi• 1i41 w nowla•och 

3. ~czby w kolorze niebieskim odnoszq się do „Wzorów Pism" WZKort. 1955 
4. liczby w kolorze niebieskim w nawia1a,h odnOHq ,ię do ,.Wrorów Pism" 1 fotos•lodu 

Uwogo: 1. Przy nop11ach w postaci ułomka do punczolne ie•I zmniejszenie piomo o jeden punkt 
2. Liczby w kolorze niebie,kim adn<>nq się do „Wzorów Pism" WZKort. 1955 47 
3. liczby w kolorze niebieokim w nowiosoch odnoszq się do „Wzorów Pism" z loto,klodu 



l.p. 

383 

385 

386 

387 

48 

• 

Tablico 37 

Wzory pism dla wszystkich skal 

No.zwo oceanu, morzo, zoło1':ił zalewu, fiordu, łaguny. limanu i większego iez.ioro 

191w-24p OCEAN SPOKOJNY 
MORZE BAŁTYCKIE 190w-20p 

189w-16p MORZE CZARNE 
ZALEW WIŚLANY 188w-12p 

ZATOKA POMORSKA 1a1w-1op 

ZATOKA POMORSKA 1s6w-8p 

JEZIORO MAMRY 185 w-6p 

Zat.Leśna 186-Sp 

Zat.Mokra 185-6 p 

Narwo ciefniny 

CIEŚNINA KATTEGAT 198w-16p 

CIEŚNINA KATTEGAT 197w-12p 

CIEŚNINA BOSFOR 196w-1op 

CIEŚNINA BOSFOR 195w-8p 

Cieśn. Dardanele 195-Sp 

Cidn.Dordonele 194-6p 

Nazwo rzeki i konołu ieglownego 

WISŁA WISł'.A W/St.A 
198w-16p 197 w-12p 196w-10p 

Pilica 
No·zwo rzeki i konołu ,pławnego 

Pilica Pilica 
198-161) 197-12p 196-tOp 

Noz-wo r·zeki, strumyka. je.zioro, uroczyslco, wqwozu i doliny 

Rawka Rawka Rawka Rawka 
189-16p 188-12p 187-tOp 186-Sp 

WIStA 
195w Sp 

Pilica 
195-Sp 

185-6p 

Uwago: 1. Liczby w kolorze niebielkim odnonq 1ię do „ Wzorów Pism" WZKorł. 19SS 

l.p. 

388 

389 

390 

391 

Tablico 38 

Wzory pism dla wszystkich skal 

Nazwo WYIPY, półwyspu, mierzei, przylqdko, mielizny 

PÓŁWYSEP HEL 
93w-10p 

W-a ZIELONA 
92w-8p 

MIERZETA WIŚLANA 
91w-6p 

Półwysep Hel 
93-10p 

W-a Zielona 
92-8p 

Mierzeja Wl6lana 
91-6p 

Nazwo niziny, kotliny, stepu, pustyni, piasków itp. 

PUS TYNIA BŁĘDOWSKA 
t07 w-16p 

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA 
106w-12P 

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA 
104w-8 P 

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA 
105w-10p 

PU$TYNIA BtĘDOW$KA 

103w-6p 

Nazwo pojedynczej góry, grzbietu górskiego, skały, kurhanu , przełęczy 

TATRY TATRY TATRY 
200 w-24 p 199w-20 P 

TATRY TATRY 
t97 w-12p 196w- 10p 

Giewont Giewont 
198-16p 197-12p 

Nazwo rezerwatu 

REZERWAT REZERWAT 
29 w-12 P 28w-10 p 

TATRY 
195w-8p 

Giewont 
t9(i-10p 

REZERWAT 
27 w-8 P 

t98-16p 

TA TRY 

194w-6p 

Giewont 
t95-8p 

REZ ERWAT 

26 w-6 p 

Uwago: 1, liczby w kolorze niebieakim odnonq się do „Wzorów Pi,m" WZKo~. 1955 
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Wszystk,e skróty objaśniające podaie s,ę na mo· 
pach, rozpoczynając te od małej litery (np ... jez.", 
„ ckr ", hl '. itd ) Wyjątkowo od dużej litery 

rozpoczyno s,ę skroly poprzedza1qce nazwy wła· 
sne (np .• Jez. Białe", .. Ht. Łabędy"), skróty złożo· 
ne z pierwszych liter wyrażen kilkuwyrazowych 
(np ... PGR" .. OMT ', .. PRN" ,td.) jak rownież skróty 
rodzajów nowi~rzchni szos (np. ,A", .. żw" itd.). 

A . 
Anhydr. 
Anil. 
A pat. 
Asir. 
Azb. 
Azot. 

B 
B. 
Bar. 
Bas. . 
Bożont. 
Benz. 
Bet. 
Bg. 
Bitum. 
BI. 
Br. 
Br . 
Br. mag. 
(bud.) 
(bur. ckr.) 
Bystrza 

Celul.. 
Cem .. 
Cerom. 
Cg. . 
Chem. 
Chłod. 
Cieśn. 
Ckr. 
Cnk. 
Cyna . 

Din .. 
D. myśl. 
Dol. 
Dr. 

SK RÓ TY OBJA S NIAJĄCE 

A 

Asfalt (rodzaj nawierzchni szosy) 
Kopalnio gipsu lub anhydrytu 
Fabryko barwników syntetycznych 
Kopalnio apatytów 
Punkt astronomiczny 
Kopalnia azbestu 
Fabryka związków azotowych 

8 
Beton (rodzaj nawierzchni szosy) 
Bród 
Barok 
Basen 
Bożontornia 
Fabryko benzyny syntetycznej, zbiornik benzyny 
Betoniarnio 
Bogno {przy nazwie własnej) 
Kopalnia łupków bitumicznych 
Blok kolejowy 
Browar 
Bruk (rodzaj nawierzchni szosy) 
Bratnia mogiło, grób zbiorowy 
w budowie 
Uprawo buraków cukrowych 
Bystrza 

c 
Fabryko celulozy 
Cementownio 
Fabryko wyrobów ceramicznych 
Cegielnio 
Fabryko chemiczno 
Chłodnio 
Cieśnino (przy nazwie własnej) 
Cukrownio 
Kopalnio cynku 
Kopalnio cyny 

D 

Dolny, ·o, ·e (w nazwie własnej) 
Dom myśliwski 
Dolina (przy nazwie własnej) 
Dróżnik 
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(drew.) 
(drób.) 
Drzew. 
D.wyp. 
li 

El. 
Ele. 
Elektr. 
Elw. 

Farb. 
Fb. 
Film. 
Fw. 

g. 
G. 
G. 
G. 
Gar. 
Garb. 
Gaz. 
Gł. 
91. 
(gor.) 
Gorz. 
Gr. 
GRN 
Grn. 
Gum. 

Hłd. 
(hod.) 
IHot. 
IHI. . 
IHI. cnk. 
IHI. mel. kol. 
IHI. miedz. 
Ht. słoi. 
Ht: szkło 
Ht. żel. .. 

drewniano (przy zaporze wodne j lub śluzie) 
Hodowlo drobiu 
Zakład przemysłu drzewnego 
Dom wypoczynkowy 
Drugi, ·o, ·e (przy nazwie własnej) 

E. 
Elektrownia 
Elektrociepłownio 
Fabryko wyrobów eleklrofechnicznych 
Elewolor 

F 

Farbiarnio 
Fo bryka 
Zakłady kinemologroliczne 
Folwark 

G 
gorzkie (prz.y jeziorze, źródle lub studni) 
grząskie (rodzaj dno brodu) 
Góro, ·y (przy nazwie własnej) 
Gojów ko 
Garaż 
Garbarnio 
Gazownio 
Glinianko 
głębokość (przy studniach) 
gorące (przy źródłach jakość wody) 
Gorzelnio 
Groto, joskirnio 
Gromadzka Rada Narodowa 
Górny, -o, ·e (w nazwie własnej) 
Fabryko wyrobów gumowych 

H 

Holdo 
hodowlany 
Hotel 
Hula 
Huto cynku 
Huto metoli kolorowych 
Huto miedzi 
Huto siali, stalownio 
Hula szk/o 
Huto żelazo 

im. 

J. Jez. 
Jut. 

K 
K . 
(kom.)· 
Kon. 
Kop. 
Kąp. 
Kl. 
Kl 
Kłm . 
Kłrn gron. 
Kłm wop. 
Kol. 
Kons. 
Kop . . 
Kosz. 
Koił. 
Krochm. 

L. 
Ląd. 
Lod. 
Lot. 
Li. m. 
(len) 

Ład. 
Łaz. 

M. 
Mag. 
Moj. 
Morgi. 
Masz . 

• 

Imienia (np. H uto im. Lenino) 

J 
Jezioro 
Fabryko wyrobów jutowych 

K 
Kostko (rodzOlj nowietzchni szosy) 
kamieniste (rodzaj dno brodu) 
kamienno (przy zaporze wodnej lub śluzie) 
Konał (przy nazwie własnej) 
Kaplico (przy nazwie własnej) 
Kąpielisko 
Klasztor 
Klinkier (rodzoj nowięrzchni szosy) 
Kamieniołom 
Kamieniołom granitu 
Kamieniołom wapienia 
Kolonio (przy nazwie własnej) 
Fabryko konserw 
Kop.olnio (przy nazwie własnej) 
Koszary 
Fabryko kotłów 
Krochmalnio 

L 
leśniczówko 
Lądowisko 
Lodowiec (przy nazwie własnej) 
Lotnisko 
Latarnio mors.ko (przy nazwie własnej) 
Uprawo lnu 

Ł 

lodownio 
Łazienki w vzdrowisku 

M 
Młyn wodny (przy nazwie własnej) 
Magazyn 
Majątek, dwór 
Dół marglowy (przy znaku glinianki) 
Fabryko budowy maszyn 
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Masz. roln . . 
Mot. bud. 
Mebl .. 
Met . . 
Miedz. 
Mij .. 
Mlecz. 
Mł. 
M.m. 
M.p. 
MPS 

Nadl. . 
(nosien.) 
Ndl. 
Nit. 
Nw. 

Obs. astr. 
Obs .. 
Ochr . . 

Odi .. 
Ogrodn. 
okr. 
Ol. . 
O/w .. 
OMT 
Owcz. 
(owcz.) 

p 
P. 
Pop. 
Por. 
Pd. 
PGR 
I 
Plot. . 
Pl. ćwicz. 
Pl. sport. 
Pl. wyścig. 
Płw. 
pm. 
Pn. . 
Pn.·Wsch. 

Fabryko maszyn rolniczych 
Fabryko materiałów budowlanych 
Fabryko mebli 
Fabryko wyrobów metolowych 
Huto, kopalnio miedzi 
Mijanko 
Mleczarnio 
Mały, ·o, ·e (w nazwie własnej) 
Młyn motorowy 
Młyn porowy 
Składy materiałów pędnych 

N 
Nadleśnictwo (obszar leśny) 
Gospodarstwo nasienne 
Nadleśnictwo (siedzibo) 
Naftowo wieżo wiertniczo, zbiornik nafty 
Nowy, ·O, ·e (w nazwie własnej) 

o 
Obserwatorium astronomiczne 
Obserwacyjny 
Obiekt podłego jący ochronie (przyrodniczy. za· 

bytkowy itp.) 
Odlewnio 
Zakład ogrodniczy 
Okfesowy (slow) 
Olejarnio 
Kopalnio ołowiu 
Ośrodek moszynowo·lroktorowy 
Owczarnio 
Hodowlo owiec 

p 

Piaszczyste (rodzaj dno brodu) 
Przystanek kolejowy 
Fabryi<o papieru 
Fabryko parowozów 
Południowy, ·o, ·e 
Państwowe Gospodarstwo Rolne 
Pierwszy, -o, ·e (przy nazwie własnej) 
Kopaln io platyny 
Plac ćwiczeń 
Ploc sportowy, boisko 
Plac wyści9owy 
Półwysep (przy nazwie wlo~n~j) 
Pompownio (pompy odwodn101ące) 
Północny, ·o, ·e 
Północno-Wschodni , ·o, ·e 

Pn.-Zoch. 
Pom. 
Porc. 
Port . 
Port lot. 
Pr. . 
PRN . 
Progi 
Przedm. 
Przeł. 
Przędz. 
Przyl. 
Pw. 
P. ż . 
P. drzew. 

R. • 
Raf. nit. 
Rdst . 
Rez . . 
RI. 
Rmp. 
Rur. gaz. 
Ryb. 
Rzeż. 

s. . 
Somoch. 
Son. . 
S. art. 
Schr .. 
Siork. 
Sil. 
Skł. . 
Skł. drzewo 
(si.) 
Sm. 
Sól . 
Sól pot. 
Spoż. 
Sp. prod. 
St. • 
Stad . • 
Stad n. 
Std. . . 
St. dośw. roln. 
St. hydr. 
St. meteor .. 

Północno-Zachodni, ·o, ·e 
Pomnik (przy nazwie własnej) 
Fabryko porcelany 
Port 
Port lotniczy 
Prom 
Siedzibo Powiatowej Rody Narodowej 
Progi no rzece 
Przedmieście (w nazwie własnej) 
Przełęcz 
Przędzalnio 
Przylądek (przy nazwie własnej) 
Przewó:z: 
Przystań żeglugi wodnej 
Przysłoń drzewno 

R 
Ruiny zabytkowe 
Rafinerio nafty 
Radiostacjo 
Rezerwat przyrody 
Rolo 
Rampo 
Rurociąg gazowy 
Fabryko przetworów rybnych 
Rzeżnio 

s 
Studnio 
Fabryko samochodów 
Sanatorium 
Studnio artezyjska 
Schronisko 
Kopalnio siarki, łobrvko kwasu sior·kowego 
Silos 
Składy 
Skład drzewo 
Słone (przy jeziorze, żródle lub studni) 
Smolarnio 
Kopalnio sol i 
Kopalnio soli potasowych 
Fabryko artykułów spożywczych 
Spółdzielnio produkcyjno 
Stacjo kolejowo 
Stadion 
Stadnino koni 
Stodoło 
Rolniczo stacja doświadczalno 
Stacjo hydrologiczna 
Stocjo meteorologiczna 
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WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH NA MAPACH RADZIECKICH 

Sierót rosyjski 

AO 
aM(S. 
apT. K. 

ap. 
acTp. 
A 
aSPA· 
aepn. 

(S,, (San. 
(Sap. 
(Sacc. 
(Sep. 
(SeT, 
(SHOJI. 

611Hlł<H, 

(S11. n. 
(Son. 
(SOllbH. 

6011., 6. 
(Sp. Mor. 
(Sp. 
6p 
6. 
(S, ,Tp. 
6 
OyM, 
(Syp. 
(Syx. 
(SblB. 

Ben. 
Bepx. 
eeTepHH. 

Be'lHOSell. 

BAK'l, 
BOA, 

BOA, n. 

BAn. 

BAXP· 
BKS. 
BocT. 
2·il, 2·11 , 2·e 
BYIIK. 

BblC. 

B 

Skrót polski 

S. ort. 

Astr. 
A 
Lot. 
Port lot. 

Bor. 
Bos. 

Bet. 

BI. 
Bg. 
Szpit. 

Br. mog. 
B. 
K 
Dr. 
Tr 
Br 
Pop. 
Sz. 
Zot. 

Wet. 

Wdc„W.w. 
W.w: 
Wdsk. 
Wdsp. 
Zb. w. 
St. 

li. 

G 

A 

Obwód autonomiczny 
Ambulatorium 
Studnio artezyjska 
Aryk (konał irygacyjny) 
Astronomiczny 
Asfalt (rodzai nawierzchni 
Lotnisko 

szosy) 

Port lotniczy 

6 

Wąwóz, porów, (przy nazwie własnej) 
Bo rok 
Bose n 
Brzozo (gatunek drzew) 
Betonowy 
Biologiczny 
Bliżnij, -ojo, -eje (część nazwy własnej) 
Blok kolejowy 
Bogno 
Szpital 
Bolszoj, -ojo, ·eje (część nazwy własnej) 
Brotnio mogiłd 
Bród 
Kostko (rodzai nawierzchni szosy) 
Dróżnik 
T ronsłormotor 
Bruk (rodzaj nawierzchni szosy) 
Fabryko papieru 
Szyb wiertniczy 
Zatoko (przy nazwie własnej) 
Były 

B 

Wielikij, -ojo, -oje (część nazwy własnej) 
Wierchnij, ·ojo, -eje (część nazwy własnej) 
Weteryno ryjny 
Wiecznozielone gatunki losów liściastych 
Wodociąg (pompy), wieżo ciśnień 
Wieżo ciśnień (wodno) 
Wodowskaz 
Wodospad 
Zbiornik wodny 
Stacjo 
Wostocznyj (część nazwy własnej) 
Wtoroj, -jo, -je (część nazwy własnej) 
Wulkan (przy nazwie własnej) 
Kolonio (przy nazwie własnej) 
grząskie (rodzaj dno brodu) 
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Sh61 rosyjski 

rae. 
rasr. 
ras. 
raso np. 
rane'ł. 

rap. 
rMAP· 
rac rac 
r/lMH. 
rn. 
r. 
r. np. 
r. con. 

rop. 
rocT. 
r 
rp11a. 

AanbH. 
AB. 
APeB. 
ABP, 
AeT. A· 
AOII. 
Jl. o. 
APOB. 

ep. 

IKe/1. HHC/1. 
IKBII. 
IKBII. (Ser. 
IKHBOTH. 

8811. 

3an. 
san. 

aaCbl n. 

aaep. 

Skrót polski 

Port 
Zb. gaz. 
Gaz. 
Rur . 901. 
Żw 
Gar. 

El. 
Gł. 
gł. 
G. 

g. sł. 

(gor.) 
Hot. 
Żw 

Drzew. 
(drew.) 

Dol. 
O.wyp. 

Żr. miner. 

(żel. bet.) 
(hod.) 

Zat. 

r 

Port 
Zbiornik gazu 
Gazowy, gazownio 
Rurociąg gazowy 
Żwir (dół żwirowy) 
Garaż 
Hydrologiczny 
Elektrownia wodna, mola elektrownia wodno 
Glinianka (mie·jsce wydobycia gf iny) 
Głębokość (przy studniach) 
Góra, góry (przy nazwie własnej) 
Przejście w górach (przy nazwie własnej)· 
Gorzko-słono (jakość wody w jeziorach, żró· 

dlach i studniach) 
Gorące (przy źródłach 1akość wody) 
Hotel 
Żwir (rodza j nawierzchni nosy) 
Błotny 

Dolnij, ·aja, -eje (część nazwy własnej) 
Zagroda 
Zakład przemyS'łu drzewnego 
Drewniano (przy zaporze wodnej lub śluzie) 
Dom ·dziecka 
Dolino (przy nazwie własnej) 
Dom wypoczynlkowy 
Drzewny 

E 

Jerik (przy nazwie własnej) 

Szczawiowe źródła mineralne 
. Żelazny 
Żelbetonowy (przy zaporze wodnej lub śluzie) 
Hodowlo ny 

3 

Zatoko, zalew (przy nazwie własnej) 
Zopodnyj (przy nazwie własnej) 
Urządzenie dla zatrzymywania drzewa sp/o· 

w n ego 
Zasypany 

Hodowla zwierzą! lulerkowych 

Skrót rosyjski 

se Mn. 
aepH. 
SHM. 

H8B. 

MM. 
KMCT. 

MOT. 

Kaa. 
KBM. 

K 
KBM. 

KBH. 

KBPBKY/1. 

KBY'ł. 

KMM. 
KM pn. 
K/laA(S. 
Kn. 
KII. 

I<. 
K. 

KII)(. 

KIIX. /J,B· 

KOH. 
KOH on n. 
KO'ł. 

KOW. 

l(paCH, 1 l{p. 

Kpen. 
Kyll. 
Kypr. 

KYP· 
I( 

nea. 
n. npoM. 
neAH. 
neCHM'ł. 

necH. 
n3C. 
nec. y'ł. 
11ecxos. 

/IB'ł. 

Skrót polski 

Ziem. 

Zim. 

Wop. 
im. 

Żr. 

Kosz. 
Kłm 
K 
(kam.) 
Kon. 

Film 
Cg. 

Kl 
Źr. 
s. 
s. 
Kłch., Sp. prod. 

Stodn. 

U zdr. 
Br 

Lod. 
L. 
G. 

Szpil. 

Ziemianko i stare schrony ziemne 
Zbożowy 
Schronisko zimowe (no północy) 

Wapiennik 
Imienia (np. Huta im. Lenino) 
lpstylul 
Z ród/o 

I{ 

Koszary 
Kamieniołom 
Kamieniste (rodzai dna brodu) 
Kamienno (przy zaporze wodnej lub śluzie > 
Kona/ 
Hodowlo karakułów 
Kouczukodo jny 
Zakłady kinemolograliczne 
Cegielnio 
Cmentarz 
Klinkier (rodzaj nawierzchni szosl 
Żródlo 
Sfudnia 
Studnio (przy nazwie własnej) 
Kołchoz, spółdzielnio produkcyjno tprzy na· 

zwie własnej) 
Gospodarstwo spółdzielcze 
Hodowla koni, stadnina 
U'prowo konopi 
Koczowisko, obozowisko 
Koszar dla owiec 
Krasnyj, -aja, ·oje (przy nazwie własnej) 
Twierdza 
Świątynia buddyjska 
Kurhan, kopie-c (przy nazwie własnej) 
Uzdrowisko 
Bruk z kamienia tłuczonego (rodzaj na· 

wierzchni szosy) 

Jl 
l ewyi, -aja, -oje (przy nazwie ~łasnej ) 
Zakład, fabryko przemysłu lekkiego 
lodowiec (rprzy nazwie własnej) 
leśniczówko 
Gajówko 
Stacjo ochrony lasów 
Oddział, zakładu przemysłu leśnego 
Zakład przemysłu leśnego 

lecznico 
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Skrclt ro,yjski 

llHM. 
llHCTS. 
llbHOSOA. 

Man. M. 
MTC 
MTM. 
MSW. 

M. 
M8CTH. 
M8T. CT. 
MHH. 
MOr. 
MOil. MACH. 
MTIIJ 

MYK. 
M. 

MACH. 

H8~11. 

H8U.· 

H8$T. 
HHII<. 

Hoe. 

0 ~11. 

o~cepe. 
OBOl4H. 
o sp. 
OBU,. 
OTIIJ 
os. 
O Kp. 
0KT. 
op. 
o·., o·sa 
OTA. 
OXOTH. 

naM. 
nap. 
nac. 

Skrót polski 

(len) 

OMT 
Warsz!. re m. 
Masz. 

St. meteor. 
(miner.) 

M. 
Przyl. 

Obs. 

Raf. nf!. 

Obs. 
(warz.) 

Owcz. 
(awcz.) 
Jez. J. 

W-a. W-y 

D. myśl. 

Pom. 
Pr. 

Liman (przy nazwie własnej) 
Modrzew (gatunek drzew) 
Uprawa lnu 

M 

Małyj, ·aja, -oje (przy nazwie własnej) 
Ośrodek maszynowo·lraklorowy 
Warsztaly maszynowo·łroklorowe 
Fabryka budowy maszyn 
Miasleczko (przy nazwie własnej) 
Zakład przemysłu terenowego 
Stacjo meleorologiczno 
Mineralny 
Grób 
Mleczno-mięsny 
Ferma mleczno 

Młyn 
Przylądek (przy nazwie własnej) 
Mięsny 

H 

Obserwacyjny 
Narodowy 
Rafinerio na{ty 
Niżn ij, -aja, ·eje (część nazwy własnej) 
Nowyj, ·aja, -oje (część nazwy własnej) 

o 
Obwód 
Obserwolorium 
Warzywny 
Wąwóz (przy noźwie własnej) 
Owczarnia 
Fermo hodowl i owiec 
Jezioro 
Okręg 
Okliabrsk i j (przy nazwie własnej) 
Cieplarnio 
Wyspo, wyspy (przy nazwie własnej) 
Oddział 
Dom myśliwski 

n 
Pomnik (przy nazwie własnej) 
Prom 
Pasieko 

Skról rosyj,ki 

n. 
l· H, l ·A, l ·e 
nep. 
nep. 
ne pei<. 
nec. 
n 
ne 14. 
nH14. 
nn., nnaTI!>, 
nneM. 
nnaAOBHH. 
nllOAaOBOl4. 
no s . 
norp. sacT. 
norp. KMA. 
norpys. 
nOAC· XO S. 
OOACT. 9 11. 

nom. 
non. CT. 
n-os 
nncT. 
no p. 
noc. nn. 
n. 
npae. 
npHr. 
npHCT. 
npo e. 
npon. np. 
npOM. 
npoT. 
np. 
nTHI.I. 
nTlll 
nyT. n. 

P8AHOCT. 
pass. 
paap . 
pas. 
PC 
p . 
pHC. 

POA· 
PYA· 
pyK. 
py~. 
Pbl~. 

Skrót polski 

RI. 
I. 
Przeł. 
Pw. 
Bystrza 

p 
Gr. 
Spoż. 
P. 

Strażn . 

W.poż. 

Płw. 
P. 
Progi 
Ląd. 

Przedm. 
P. ż. 

Cieśn. 

(drób.) 
(drób.) 
Dr. 

Rdst. 
zn. 
zn. 
Mij. 

Źr. 

Ryb. 
I 

Rolo 
Pierwyj, -aja, ·oje (część nazwy własnej) 
Przełęcz 
Przewóz 
Bystrza no rzece 
Piasek 
Piaszczysle frodzaj dna brodu) 
Groto, jaskinio 
Fabryko orlykułów spożywczych 
Przystanek 
Zarodowy · 
Winnico 
Owocowo-warzywny 
Warzelnio 
Slrożnico groniczno . 
Dowódzlwo straży granicznej 
lodownio, rampo 
Gospodarstwo pomocnicze 
Podstacja elektryczna 
Wieżo strożocko 
Obóz polowy przy procach rolnych 
Półwysep (przy nazwie własnej) 
Przysionek 
Próg, progi 
Lądowisko 
Osado (przy nazwie własnej~ . 
Prowyj, -aja, ·oje (przy nazwie wło_sner) 
Przedmieście (przy nazwie włosne1) 
Przysłoń 
Prowincjo 
Cieśnina 
Wytwórnia, rzemiosło 
Odnogo rzeki 
Slow 
Hodowlo drobiu 
Fermo hodowli drobiu 
Posterunek drogowy 

p 

Radiostacjo 
Zniszczenia 
Zburzony 
Mijanko 
Rodo rejonowo 
Rzeko (przy nazwie własnej) 
Ryżowy 

Źródło, zdrój 
Odkrywkowo kopalnio 
Odnogo rzeki 
Potok (przy nazwie wlosnei) 
Fabryko przetworów rybnych 
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Skrót rosyj, ki 

CaH. 
cap. 
capA, 
cax. TPOCT. 
CBeKn. 
CBHH, 
CTCll 
Cee. 
CB 
C3 
cen. 
CC 
CeMeH. 
cepH, 
Cltn, 

CK, 

CKn. 
cKn. rop. 
CKOT, 
en. 
CM On. 
cex. 
con. 

~on. 

C,OPT, CT. 
cnac. CT. 
cnopT. 
OpeA, 
CTB.A, 

CT·ł.18 

CT8H. 

CT. 
CTap. CT. 
CTp. M, 

CTp. 
cyx. 
cyw. 

Ta(S, 

T·8M. 

T 
T3U, 
T e p , 

TeXH. 
TOB. CT. 

TOp<j,, 

3·11, 3-11 1 3-e 
TYH , 

Skrół pol,ki 

San. 
Std. 

(bur. ckr.) 
(hod.) 
(hod.) 

Pn.·Wsch. 
Pn.·Zach. 

Siark. 
Sil. 

Skł.. Mag. 
MPS 
(hod.) 

Sm. 
PGR 
( sł.) Sól. 

St. rot. 

Stad. 

SI. 

Mot. bud. 
tbud .) 

Susz. 

Tyt. 
U.cel. 
T 
Ele. 
Hłd. 

St. tow. 
Torf 
Ili 
lun. 

c 

Sanatorium 
Stodoła, stodoły 
Dół deszczowy 
Trzcina cukrowa 
Uprawa buraków cukrowych 
Hodowla trzody chlewnej 
Ferma hodowli trzody chlewnej 
Siewiernyj (część nazwy własnej) 
Siewiero·Wostocznyj 
Siewiero·Zapadnyj 
Selekcyjny 
Rada wiejska 
Gospodarstwo nasienne 
Siarczany, siarkowy 
Silos 
Skało (przy nazwie własnej) 
Skład, magazyn 
Składy maleriołów pędnych 
Gospodarstwo hodowli bydła 
Słoboda (część nazwy własnej) 
Smolarnia 
Państwowe Gospodarstwo Rolne 
Słone: jezioro, studnia, zbiornik' wody, ko~ 

palnia soli 
Sopko, stożek wulkaniczny ( część nazwy 

własnej) 
Kolejowo stacja rozrządowa 
Stacjo rofow'niczo 
Sportowy 
Srednii, -aja, ·eje' ( część nazwy własnej) 
Stadion 
Stanica 
Obozowisko 
Stacjo 
Staryj, ·aja, ·oje (część nazwy własnej ) 
Fabryka materiałów budowlanych 
W budowie 
Suszarnia 
Suszarnia 

T 

Uprawa tytoniu 
Urząd celny 
Twarde (rodzaj dna brodu) 
Elektrociepłownia 
Hołdo 
Szkoło techniczna 
Stacja towarowa 
Miejsce wydobycia torfu 
Trelij, -ja, ·je (część nazwy własnej) 
Tunel (przy nazwie własnej) 

Skrót rosyjski . 
yr. 
yp. 
Yll, 

Yl4· 

<j,aKT. 
<j,HpH, 

tl>P,•Rr, 

XIIM, 

xoa. 
X0110A, 
xp. 
xyT,, X. 

1.1eeT. 

l..\ 
I.IIICT, 

I.IHTPYC, 

'lailH. 
'l, MeT. 

wax. 
wenK. 
WK, 

Wn. 
/ 
Wił, 

WT, 

LU 

3nee. 
3n, CT. 

3n, 
3<j,. M8Cl1, 

Skrót polski 

Ur. 

Chem. 

Chłod. 

Hf. mel. kol. 
B 
Zb. 

Hl. żel. 

Sz. 

Szk. 
t. 
,Śl. 

T 

Elw. 
El. 
Elektr. 

y 

Kopalnio węgla 
Uroczysko (przy nazwie własnej) 
Działko 
Wąski wąwóz górski (przy nazwie własnej) 

Faktorio (osada handlowo) 
Pole firnowe 
Sody drzew i krzaków owocowych 

X 
Fabryka chemiczna 
Gospodarstwo 
Chłodnia 
Grzbiet (przy nazwie własnej) 
Chutor (przy nazwie własnej) 

~ 
Huta metali kolorowych 
Cemenlobelon (rodzaj nawierzchni szosy) 
Cysterna 
Cytrusowy 

herbaciany 
Huta żelazo 

lll 

Szyb 
Przędzalnio je'dwabiu 
Szkoło 
Żużel (rodza j nawierzchni szosy I 
Śluza 
Sztolnia 

Tłuczeń (rodzaj nawierzchni szosy) 

Elewator 
Elektrownio . h 
Fabryko wyrobów elektrolechn,cznyc 
Olejków eterycznych 
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Skrót rosyjski 

IOB 
I03 
IO)ł(H, 

11r. 

Skrót polski 

IO 

Jugo·Wostocznyj 
Jugo-Zapodnyj 
Jui nyj 

Jagodowy 

• 

10 6.6 

Załącznik - 1 

_______ _J'AJNE ·---12w-12 P 

57 11 

y 34 
WOJ EW .OLSZTYŃSKIE 

~3 
WOJEW. WARSZAWSKIE 

30 22 3 
55° 

1 
I 
I 
' 36w-6 p 

\ 
\ 
\ 
\ 

arku1Za w 5 - 6 miejscach, wolnych od rysun· 
ernie na powierzchni arkusza. Pr:zy oklejaniu 
,iatki (0,2 mm) 

·zy minutach nieparzystych: 

o-administracyjnej obszaru przedstawionego na 
anica państw.ft. 

wewnątrz granic Polski Podaje się tylko nazwę 
VSKIE 28 w - tO p 

Iw I zboczenia magnetycznego nalety oklejać 
mi tekstowymi pod południową ramką mapy. 

art. z r. 1955 
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10 
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86 
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3. Podana na wzorze forma opisu przyn•le:tności polltyczno-admini,tracyJnej obszaru przedstawionego na 
arkuszu dotyczy tylko arkuszy, na ktdrych przebiega granica państwa. 

Na arkuszach ob&Jmuj~cych obnar położony w całości wawn~trz granic Polsk·i podaje się tylko nazwę 
województwa: np. WOJEW. OLSZTYNSKIE I WARSZAWSKIE 28 w - 10 p 

4. Podz,alł<ę kątów ,spadu oraz szkic zbiatności południków i zboczenia magnetycznego należy oklejać 
aymetryczn,e pomiędzy kohcami podziałki, a objaśnięnlami tekstowymi pod południową ramk~ mapy. 

5. Numery ez~ioTlek podano według „ Wzorów pisma"WZKart. z r. 1955 
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