
KARTA PRACY DLA KLAS III - GEOGRAFIA 
1. Na banknocie jednodolarowym znajduje się m.in. symbol piramidy. 

 
Wybierz zestaw państw, w którym występują 
budowle tego typu. 
 
A. Sudan, Meksyk. 
B. Meksyk, Egipt. 
C. Egipt, RPA. 

D. RPA, Sudan. 
 

 
2. Azymut geograficzny to kąt między kierunkiem północnym a kierunkiem marszu, mierzony od kierunku 

północnego do kierunku marszu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Turysta, który wyruszył z punktu P 

na azymut 135º, dojdzie do 
 
A. kładki.  
B. ostańca.  
C. gajówki.  
D. wieży obserwacyjnej. 
 
5. Przybliżona odległość 
w linii prostej od gajówki do 
ostańca wynosi 
 
A. 390 m  
B. 550 m  
C. 780 m  
D. 3900 m 
 
 
 

 
3. Turysta, który chce przejść od ostańca przez punkt P do kładki, powinien pójść w kierunku 

A. północno-zachodnim, a następnie zachodnim. 
B. północno-wschodnim, a następnie wschodnim. 
C. południowo-zachodnim, a następnie zachodnim. 
D. południowo-wschodnim, a następnie wschodnim. 

 

4. Fragment siatki kartograficznej przedstawia południk 180º oraz południki, na których leżą Nowy Orlean i 
Makasar. 

 
Podaj dzień tygodnia i godzinę, która jest w Nowym Orleanie. 



 Na fragmencie poziomicowej mapy terenu górskiego zaznaczone są punkty: D, G, K, S i W. 

 
 
5. Jaką wysokość względną ma punkt oznaczony literą K (szczyt) w odniesieniu do punktu oznaczonego literą 

S (szałas)? 
 

6. Na jakiej wysokości bezwzględnej znajduje się drogowskaz oznaczony na mapie literą D? 
A. Mniejszej niż 600 m n.p.m. 
B. Co najmniej 600 m n.p.m. i mniejszej niż 700 m n.p.m. 
C. Co najmniej 700 m n.p.m. i mniejszej niż 800 m n.p.m. 
D. Większej niż 800 m n.p.m. 
 

7. Szałas oznaczony na mapie literą S znajduje się 
A. na przełęczy.   B. na grzbiecie.   C. na szczycie.   D. w dolinie. 
 

Reguła obliczania czasu przejścia trasy w górach: 
przyjmij 1 godzinę na każde 5 km odczytane (w poziomie) z mapy i dodaj po 1 godzinie na każde 600 m 
wzniesienia, które trzeba pokonać. 
 

8. Ścieżka prowadząca od punktu W na szczyt G ma na mapie długość 10 cm. Zgodnie z powyższą 
regułą wejście tą trasą na szczyt zajmie uczestnikom wycieczki około 

A. 1 h    B. 1,5 h   C. 2 h    D. 3 h 
 

9. Wprowadzenie waluty euro w Unii Europejskiej jest jednym z przejawów globalizacji. Podaj dwa 
inne przykłady tego zjawiska we współczesnym świecie. 

 
10. Przypuśćmy, że Giełdy Papierów Wartościowych otwierane są o godzinie 9.00 rano czasu słonecznego. 

Oblicz, ile czasu mija między otwarciem Giełdy Tokijskiej (36oN, 140oE) a otwarciem giełdy Nowojorskiej 

(41oN, 74oW). Zapisz obliczenia. 

11. Na południe od pewnego równoleżnika Słońce codziennie wschodzi i zachodzi, zaś na północ od tego 
równoleżnika występuje zjawisko dni i nocy polarnych. Powyższy opis dotyczy równoleżnika 

A. 66º33′N    B. 66º33′S 

C. 23º27′N    D. 23º27′S 
 

12. Jeżeli w Lagos jest godzina 12.00 czasu słonecznego, to w którym z poniższych miast Słońce w tym dniu 

jeszcze nie górowało?  

A. Tylko w Delhi.  
B. W Meksyku i w Delhi. 

C. W Buenos Aires i w Meksyku.  
D. Tylko w Buenos Aires.  
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