
PRACA KONTROLNA 

DLA  III SEMESTRU LO 

CENTRUM KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DOROSŁYCH 

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………. 

DATA……………………………………………………………………………. 

ILOŚĆ PUNKTÓW…………………………………………………………….. 

OCENA………………………………………………………………………….. 
Zadanie 1. 

Wyjaśnij skąd pochodzi słowo geografia?( 1p) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 2. 

Wyjaśnij znaczenie pojęć: atmosfera, hydrosfera, biosfera.( 3p) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 3.  

Co nazywamy mapą?( 1p) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie4.  

Podaj definicję skali i wymień jakie są ich rodzaje.( 4p) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 5. 

Co oznacza termin geoida?.......................................................................................................... 

 

Zadanie 6. 

Uszereguj podane podziałki od największej do najmniejszej: 1:2000, 1:25000,  

1:50000, 1:15000000, 1: 1000000000.( 1p) 

 

Zadanie 7. 

Na czym polegał geocentryczny model świata Ptolemeusza?( 1p) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 8. 

O jakim układzie pisał M. Kopernik i w jakim dziele?( 2p) 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 9. 

Podane w tabeli podziałki zamień na pozostałe ( 4p) 

 

1:2000000   

 1cm=5km  

1: 25000   

 1cm= 10km  

 



Zadanie 10. 

Wymień nazwy źródeł informacji geograficznej:(3p) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 11. 

Wyjaśnij, co to jest legenda mapy( 1p) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
Zadanie 12.( 2p) 

Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z 

astronomicznych 

pór roku. 

 
Do każdego zjawiska astronomicznego dobierz miejsce, w którym zjawisko to występuje 

podczas oświetlenia Ziemi przedstawionego na rysunku. Nazwy miejsc wybierz spośród 

podanych poniżej. 

Miejsca: 

A. obszar od koła podbiegunowego północnego do bieguna północnego 

B. punkt podsłoneczny na zwrotniku Raka 

C. punkt podsłoneczny na zwrotniku Koziorożca 

D. obszar od koła podbiegunowego południowego do bieguna południowego 

 

 



 

 Zjawisko Miejsce występowania 

(wpisz literę A, B, C lub D) 

 

Górowanie Słońca w zenicie 

 

 

Występowanie dnia polarnego 

 

 

Zadanie 13. (1p) 

Na mapie w skali 1: 100 000 odległość między dwoma miastami w linii prostej wynosi 23 cm 

jaka jest rzeczywista odległość miedzy nimi? 

A. 2,3km 

B. 23km 

C. 230m 

D. 0,23km 

 

 

Zadanie 14.( 5p) 

 Przeczytaj poniższe zdania i zaznacz czy są prawdziwe (P) czy fałszywe (F). 

…. Układ południków i równoleżników tworzy na powierzchni kuli ziemskiej siatkę 

geograficzną. 

…… Zwrotnik Raka położony jest na półkuli południowej. 

…… Polska znajduje się w strefie czasu wschodnioeuropejskiego. 

…… Geografia polityczna analizuje zmiany przebiegu granic państwowych i następstwa tych  

zmian. 

…… Gwiazdy to obiekty kosmiczne świecące własnym światłem. 

 

 Zadanie 15.(1p)   

W ośrodku badań kosmicznych na Florydzie trwają zapisy na podróż, która odbędzie się na           

planety sąsiadujące z Ziemią. Wybierz właściwe: 

        a) Wenus i Pluton 

        b) Wenus i Mars 

        c) Mars i Neptun 

        d) Uran i Saturn 

 

Zadanie 16. (2p) 

 Uzupełnij tekst. 

Nasza planeta Ziemia znajduje się w ciągłym ruchu. Ruch Ziemi wokół własnej osi 

nazywamy ruchem ………………………; trwa on…………………Natomiast ruch wokół 

Słońca nazywamy ruchem…………………….; trwa on ……………………. 

Zadanie 17. (3p) 

 Uzupełnij zdania, wpisując brakujące informacje. 

     Pasat to wiatr……………….,który wieje od zwrotników do……………………….Latem 

monsun wieje znad………………….w kierunku ………………………Bryza zmienia swój 

kierunek dwukrotnie w ciągu…………………W Tatrach wieje ciepły i porywisty wiatr 

górski zwany………………….. 

Zadanie 18. (1p) 

Głównym składnikiem stratosfery jest ozon. Odpowiada on za pochłanianie: 

a) pola magnetycznego 



b) meteorytów 

c) promieniowania nadfioletowego 

d) dwutlenku węgla 

Zadanie 19. (4p) 

 Obok zdania zawierającego prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierającego 

fałszywe informacje literę F. 

a) gwiazdą najbliższą Ziemi jest Księżyc…………………. 

b) źródłem energii Słońca są reakcje termojądrowe zachodzące w jego 

wnętrzu…….. 

c) czas obrotu Księżyca wokół własnej osi jest równy czasowi jego obiegu 

wokół Ziemi……. 

d) gwiazdy obserwowane z Ziemi mają stałe położenie względem 

siebie………….. 

Zadanie 20. (1p) 

 Dnia 21 marca i 23 września Słońce góruje w zenicie nad: 

a. zwrotnikiem Raka 

b. zwrotnikiem Koziorożca 

c. równikiem 

d. równoleżnikiem 30  ْ º 

Zadanie 21. ( 5p) 

Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami. 

a) Umowne linie na globusie, biegnące z północy na południe i z zachodu na 

wschód, tworzą………………………………………………………….. 

b) Półokręgi, które łączą biegun północny z południowym, 

to……………………… 

c) Linie biegnące z zachodu na wschód, położone równolegle względem siebie, 

to……………………… 

d) Najdłuższym równoleżnikiem na Ziemi jest………………………………….. 

e) Obraz siatki geograficznej przedstawiony na płaszczyźnie 

to………………………………………………………………………………. 

 

 


