przykłady zadań egzaminacyjnych

Karta pracy klasa III

1. Zamieszczona poniżej mapa przedstawia przemysł w Zagłębiu Ruhry.
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdań.
a) Treść powyższej mapy została przedstawiona za pomocą metody
A. kartogramu.
C. kartodiagramu.

B. izolinii i kropkowej.
D. sygnaturowej i zasięgów.

b) Z mapy możemy odczytać, że w Zagłębiu Ruhry
A. występują wyłącznie surowce metaliczne.
B. nie ma zakładów przemysłu przetwórczego.
C. występuje węgiel kamienny.
D. znajduje się jedna kopalnia węgla brunatnego.
2. Określ współrzędne geograficzne punktu P.
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22º30’

3. Na podstawie informacji pochodzących z kartki kalendarza uzupełnij zamieszczone niżej zdania. Wpisz znak X
w odpowiednie kwadraty tak, aby powstały zdania prawdziwe. Wybierz spośród odpowiedzi oznaczonych literami A–
F.
Dzień 173

A. 22 czerwca
C. najkrótszy
E. lato

B. 22 grudnia
D. najdłuższy
F. jesień

22

a) Kartka przedstawia dzień  A /  B.

...................................

b) Tej doby dzień jest  C /  D w ciągu roku.

wsch. ☼ 4.15
zach. ☼ 21.01

c) Tego dnia rozpoczyna się astronomiczne  E /  F.

4. Przedstawione niżej zegary pokazują czas urzędowy w wybranych miastach świata. Wiedząc, że w Warszawie jest
południe, uporządkuj położenie zegarów, wpisując oznaczenia literowe do odpowiednich kwadratów.









A. Moskwa

B. Nowy Jork

C. Warszawa

D. Sydney

(56ºN, 38ºE)

(41ºN, 74ºW)

(52ºN, 21ºE)

(34ºS, 151ºE)

wcześniej


E. San Francisco
(38ºN, 122ºW)

później

5. Zdjęcie przedstawia Maczugę Herkulesa znajdującą się w Ojcowskim Parku Narodowym.
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdań.
a) Maczuga Herkulesa jako forma rzeźby terenu to
A. brama krasowa.
B. ostaniec.
C. morena.
b) Forma ta powstała w wyniku procesu
A. wietrzenia.
B. erozji.

C. akumulacji.

c) Czynnik rzeźbotwórczy, który doprowadził do utworzenia tej formy to
A. lodowiec górski.

B. woda opadowa.

C. wiatr.

6. Poniższa ilustracja przedstawia zakole rzeczne. Strzałką oznaczono na niej kierunek płynięcia wody. Uzupełnij zdanie,
zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A–D.

P

Literą „P” oznaczono brzeg, na którym zachodzi proces  A /  B, ponieważ woda płynie tam  C /  D.
A. akumulacji

B. erozji

C. szybciej

D. wolniej

7. Ułóż poniższe punkty w odpowiedniej kolejności, tak aby tworzyły chronologiczny zapis geologicznych dziejów
Polski. W tym celu wpisz do kwadratów właściwe oznaczenia literowe.
A. Powstanie pokładów węgla kamiennego.
B. Zlodowacenia.
C. Powstanie gnejsów Gór Sowich.
D. Zalewy wód i powstanie wapieni Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

wydarzenie najmłodsze

wydarzenie najstarsze

8. Oblicz, która godzina czasu słonecznego jest w Nowym Jorku, jeśli we Wrocławiu jest godzina 1216 czasu
słonecznego.
9.Oblicz szerokość geograficzną miejsca obserwacji, jeżeli 21 marca Słońce górowało po południowej stronie nieba na
wysokości 23027’.
10. Oblicz, która godzina czasu strefowego jest w Los Angeles, jeśli w Moskwie jest 1100 czasu strefowego.
11. Jakie formacje roślinne należy wpisać w miejsca oznaczone cyframi 1–4, aby schemat przedstawiał strefy
klimatyczno - roślinno-glebowe na półkuli północnej w Afryce? Zaznacz zestaw, w którym podano prawidłowe
uszeregowanie formacji roślinnych.
N
1

S
3

A. 1 – sawanna, 2 – wilgotny las równikowy, 3 – roślinność śródziemnomorska, 4 – pustynie i półpustynie
B. 1 – wilgotny las równikowy, 2 – roślinność śródziemnomorska, 3 – pustynie i półpustynie, 4 – sawanna
C. 1 – pustynie i półpustynie, 2 – sawanna, 3 – wilgotny las równikowy, 4 – roślinność śródziemnomorska
D. 1 – roślinność śródziemnomorska, 2 – pustynie i półpustynie, 3 – sawanna, 4 – wilgotny las równikowy
12. Zaznacz cechy charakteryzujące środowisko przyrodnicze Antarktydy.
A. Na pograniczu lądu i oceanu żyją pingwiny i foki.
B. Jej umowną granicę stanowi równoleżnik 66º33’N.
C. Temperatury maksymalne występują w grudniu i styczniu.
D. Na pograniczu lądu i oceanu żyją niedźwiedzie polarne i foki.
E. Na stacji Wostok zanotowano najniższą na Ziemi temperaturę powietrza.
F. Występują tam bogate złoża surowców mineralnych, np. węgla kamiennego, rud miedzi, żelaza, złota, srebra
i uranu.
G. Temperatury maksymalne występują w lipcu i sierpniu.

