
Karta pracy dla klasy III 

1. Na mapie oznaczono 10 spośród jednych z największych miast świata. Wpisz obok nazw tych miast odpowiednie liczby.   

Kair … Los Angeles …. Kalkuta ..... Meksyk …. Kinszasa …. Sao Paulo …. Lagos …. Szanghaj …  Londyn … Tokio …. 

 

2. W miejscu kropek wpisz typ gleby i formację roślinną, charakterystyczne dla wymienionych obszarów. 

Nizina Amazonki …………………………………………………………..............................................................................… 

Sahara ……………………………………………………………...............................................................................…............. 

Północna Syberia……………………………………………...............................................................................………………. 

Nizina Czarnomorska …………………………………………………….................................................................................... 

3. Połącz odpowiednio rośliny z rejonem, w którym są one uprawiane: 

a. ryż, trzcina cukrowa                    A.  Kotlina Kongo 

b. oliwki, cytrusy                             B.  delta Nilu    

c. kukurydza, pszenica                    C. wybrzeże Morza Śródziemnego 

d. proso, bataty                                D.  Niziny Centralne w USA 

4. Do podanych obszarów Polski dobierz jedną najbardziej charakterystyczną cechę klimatu. Wpisz właściwą literę obok 

krainy geograficznej. 

Krainy:  1. Nizina Śląska -             ………………… Cechy : a. Najdłużej utrzymuje się pokrywa śnieżna, powyżej 130 dni. 

               2. Kujawy -                      …………………              b. Długość okresu wegetacyjnego powyżej 220 dni. 

               3. Pojezierze Suwalskie - .………………..              c. Średnia roczna suma opadów poniżej 550 mm. 

               4. Pobrzeże Koszalińskie - .....……………              d. Średnia temperatura stycznia (-6°C). 

                               e. Występują lokalne wiatry typu bryza. 

5. Oblicz czas miejscowy na południkach i wartość długości geograficznej oraz wpisz obliczone wartości w wykropkowane 

miejsca na rysunkach. 
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6. Na mapie w skali 1 : 10 000 000  szerokość Kanału Mozambickiego  w najwęższym miejscu wynosi 38mm. Oblicz 

rzeczywistą szerokość Kanału w tym miejscu. 



7. Wskaż w każdym z okresów jeden z organizmów, który w nim nie występował: 

a) karbon – gady, ssaki, ryby, paprocie 

b) kreda – gady, ssaki, trawy, skrzypy 

c) trzeciorzęd – gady, ssaki, trawy, amonity 

8. Oznacz daty, pod którymi długość dnia w Warszawie (52
o
N) i w Narwiku (68

o
N) jest taka sama. 

a) 21 III      b) 22 VI      c) 23 IX      d)  22 XII 

9. Porównaj skale i uszereguj je od największej do najmniejszej.  

  a) 1:25000  b) 1cm – 50km  c) 1cm – 2500m  d) 1:100000 

Odp.: Skala największa – .................. – .................... – .................... –.................... – skala najmniejsza. 

10. Generalizacja w geografii oznacza:  

a) zmniejszenie mapy 

b) stosowanie na mapie sygnatur 

c) rangę, jaką mają mapy w badaniach geograficznych 

d) eliminowanie przy sporządzaniu map treści mniej 

istotnych 

11. Wybierz, które z wymienionych grup jezior należą do „Wielkich Jezior Ameryki Północnej”:         

 a) Huron, Michigan, Ontario, Niedźwiedzie, Niewolnicze 

b) Górne, Huron, Michigan, Ontario, Erie  

c) Huron, Winnipeg, Ontario, Erie, Górne 

d) Maracaibo, Niedźwiedzie, Ontario, Górne, Erie 

12. Wietrzenie jest to:  

a) niszczenie struktury skały 

b) utrata właściwości fizycznych i chemicznych skały 

c) niszczenie skały przez wiatr 

d) proces prowadzący do powstania zwietrzeliny 

13. Epicentrum trzęsienia ziemi znajduje się:  

a) pod powierzchnią Ziemi 

b) na powierzchni Ziemi 

c) w miejscu największych zniszczeń przy wodzie 

d) zawsze na obszarze lądowym 

14. Wybierz określenie opisujące procesy zachodzące w środkowym biegu rzeki. 

a) Erozja wgłębna jest silniejsza niż erozja boczna. 

b) Erozja wsteczna przeważa nad erozją boczną. 

c) Erozja boczna przeważa nad erozją wgłębną. 

d)  Obserwuje się równowagę pomiędzy erozją boczną i wgłębną. 

15. Spośród podanych terminów wskaż czynniki klimatotwórcze: 

a) ciśnienie atmosferyczne, 

b) prądy morskie, 

c) wiatry, 

d) wysokość bezwzględna, 

e) opady, 

f) szerokość geograficzna, 

g) opady, 

h) odległość od morza, 

i) zachmurzenie. 

16. Wskaż rośliny, które uprawiane są w Finlandii, w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego, na glebach bielicowych. 

a) Bataty, trzcina cukrowa, maniok.  

b) Pszenica, rzepak, słonecznik, soja. 

c) Ziemniaki, jęczmień, owies, żyto. 

d) Kukurydza, proso, sorgo, ryż. 

17. Przyporządkuj warstwom atmosfery wymienione cechy, wpisując nazwy warstw w miejscu kropek. 

A. kształtuje się w niej pogoda ............................................ 

B. temperatura wzrasta w niej wraz z wysokością od –55
o
C do około 0

o
C .............................. 

C. powstają w niej zorze polarne .......................................... 

D. jej część stanowi ozonosfera ........................................... 

E. zawiera większość atmosferycznej pary wodnej ........................................... 

18. Obok pasm górskich wpisz nazwę fałdowania, w którym zostały utworzone:  

a) Wogezy, Ural .........................................  

b) Andy, Kordyliery, Himalaje .........................................  

c) G. Skandynawskie, G. Pennińskie, G. Grampian ......................................... 

 



19. Na mapie zaznaczono 10 regionów rolniczych świata. Podaj cyfry/liczby, którymi oznaczono: 

a) Nizinę Gangesu  ……………… 

b) Wielkie Równiny ……………… 

c) Pampę   ……………… 

d) Pogórze Kazachskie ……………… 

e) Wyżynę Naddnieprzańską ……………… 

f) Nizinę Francuską ……………… 

g) Wyżynę Brazylijską ……………… 

h) Nizinę Chińską  ……………… 

 

20. Uzupełnij opis rysunku, wykonując polecenia.  

 

A. Przy każdym położeniu Ziemi umieść określenie i datę, wybrane spośród podanych.. 

 Określenia: przesilenie letnie, przesilenie zimowe, równonoc jesienna, równonoc wiosenna 

 Daty: 21 marca, 22 czerwca, 23 września, 22 grudnia 

B. Na każdym z rysunków Ziemi zaznacz równoleżnik, na którym Słońce góruje w zenicie. 

21. Na mapie oznaczono literami kilka pustyń. Przy każdej z podanych nazw wpisz właściwą literę.  

 

 

 

   Atakama ....; Gobi .....; Kara-kum ....; Namib ....; Rub al-Chali ....; Wielka Pustynia Wiktorii ..... . 



22. Oznacz na mapie odpowiednimi literami wymienione prądy morskie. Podkreśl nazwy prądów ciepłych . 

Prądy morskie: A. Benguelski, B. Brazylijski, C. Kuro-siwo, D. Peruwiański, E. Zachodnioaustralijski 

 

23. Uzupełnij schemat przedstawiający odmiany człowieka, wpisując nazwy odmian mieszanych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

24. W tabelach zamieszczono dane klimatyczne dla dwóch stacji. Określ:   Strefa klimatyczna: 

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

Typ klimatu: 

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

Roczna amplituda temperatur: 

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

 

Strefa klimatyczna: 

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

Typ klimatu: 

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

Roczna amplituda temperatur: 

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

25. Rozpoznaj opisaną strefę oświetlenia Ziemi. Wpisz półkulę, na której jest położona.  

W strefie tej w ciągu doby zawsze występuje dzień i noc, ale Słońce nigdy nie góruje w zenicie. W południe obserwujemy Słońce po 

północnej stronie sfery niebieskiej. Ilość energii słonecznej zmienia się w zależności od wysokości Słońca nad horyzontem 

i długości dnia. Występują wyraźne pory roku.  

Strefa ....................................................................... na półkuli .................................  

W strefie tej przez większą część roku nie ma 24-godzinnego rytmu dobowego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. 22 grudnia 

Słońce zatacza koło nisko nad horyzontem. Powierzchnia Ziemi otrzymuje tu małe ilości promieniowania w ciągu roku, najwięcej 

zaś w czasie kalendarzowego lata.  

Strefa ........................................................................ na półkuli ................................ 

 



26. Przypisz formację roślinną odpowiedniej krainie geograficznej.  

b) Nizina Amazonki     1. catinga (caatinga)  

c) Wyżyna Brazylijska     2. makia  

d) Nizina La Platy     3. selva  

       4. pampa 

27. Rysunek przedstawia profil hipsometryczny Azji wzdłuż południka 80ºE. 

 

Przyporządkuj podanym obiektom geograficznym właściwe cyfry. 

Himalaje  ............. 

Kotlina Tarymska (Kaszgarska) ........... 

Tienszan ...............

Dekan ............... 

Cejlon ..............  

Nizina Zachodniosyberyjska ............ 

28. Japonia mimo niesprzyjających warunków przyrodniczych należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo państw świata. 

który z poniższych czynników miał wpływ na szybki wzrost gospodarczy tego kraju? 

 a) duża ilość bogactw mineralnych 

 b) duże nakłady na oświatę i badania naukowe 

 c) tania siła robocza 

 d) ulgi podatkowe 

29. Kraje alpejskie to państwa, na których obszarze rozciągają się najwyższe góry Europy –  Alpy. Zaznacz prawidłową cechę 

warunków naturalnych i gospodarki tych krajów: 

a) ludność zamieszkuje obniżenia podalpejskie i większe doliny górskie 

b) rozwija się akwakultura, czyli hodowla jadalnych organizmów wodnych 

c) bardzo dobrze rozwija się sektor rolnictwa 

d) produkcja roślinna przeważa nad produkcją zwierzęcą 

30. Indie to kraj Azji pd-wsch. charakteryzujący się ogromnymi kontrastami społecznymi i gospodarczymi. Oceń 

prawdziwość zdań: 

a) wprowadzono program kontroli urodzeń        TAK  NIE 

b) w okolicach Bangalur usytuowany jest ośrodek przemysłu high-tech zwany Silicon Plateau  TAK  NIE 

c) w prowincji Asam w okolicach miasta Madras uprawia się herbatę     TAK  NIE 

d) zbudowano wiele linii kolejowych, m.in. linię superexpresu Shinkansen    TAK  NIE 

31. Sąsiadami Polski należącymi do Unii Europejskiej są: 

 a) Białoruś, Czechy, Niemcy, Słowacja 

 b) Czechy, Niemcy, Litwa, Ukraina 

 c) Białoruś, Niemcy, Rosja, Słowacja 

 d) Czechy, Litwa, Niemcy, Słowacja 

32. Oceń prawdziwość zdań: 

a) Państwa Bliskiego Wschodu zamieszkują głównie Arabowie, wyznający islam  TAK  NIE 

b) Państwa Bliskiego Wschodu mają wilgotny klimat, dogodny dla rozwoju rolnictwa  TAK  NIE 

c) Z Bliskiego Wschodu pochodzi większość wydobywanej na świecie ropy naftowej  TAK  NIE 

d) Dynamiczny rozwój gospodarczy spowodował zniesienie różnic w zamożności mieszkańców państw Bliskiego Wschodu 

            TAK  NIE 

33. W Rosji najwięcej osób na 1 km
2
 przypada w części: 

  a) południowo-wschodniej b) południowej  c) wschodniej  d) południowo-zachodniej 


