
PRZYKŁADOWE ZADANIA Z GEOGRAFII
NA KOŃCOWY SPRAWDZIAN W KLASIE III GIMNAZJUM

TEMAT WIODĄCY: KLIMAT POLSKI

W tabeli przedstawionośrednie miesięczne temperatury powietrza i sumy opadów
atmosferycznych dla Zakopanego (857 m n.p.m.), dla Krakowa (237 m n.p.m.) i dla Kasprowego
Wierchu (1988 m n.p.m.).
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Dane pochodzą z „Rocznika statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej 1999”, s.7-8

Zadanie 1.
Przyporządkuj poszczególne stacje do właściwych danych klimatycznych i wpisz ich nazwy do tabeli.

[ 0 – 1 pkt ]

Zadanie 2.
Oblicz średnią roczną temperaturę powietrza na stacjiB.

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

................................................................................................................................. [ 0 – 3 pkt ]

Zadanie 3.
Oblicz roczną amplitudę temperatur powietrza na stacjiC.

.....................................................................................................................................................................
[ 0 – 1 pkt ]

Zadanie 4.
Wymień miesiące, w których panuje klimatyczna zima na stacjiA.

......................................................................................................................................................................
[ 0 – 1 pkt ]



Zadanie 5.
Paweł wraz z kolegami wybierali się na wycieczkę w góry z Zakopanego na Kasprowy Wierch.
Przed wyjściem ze schroniska spojrzeli na termometr, który wskazywał +7oC.
Jakiej temperatury powinni spodziewać się na szczycie Kasprowego Wierchu pamiętając, że
w górach temperatura zmniejsza się wraz z wysokością średnio o 0,6oC na każde 100m wysokości.

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

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

....................................................................................................... [ 0 – 3 pkt ]

Zadanie 6.
Przed drogą powrotną do domu z Zakopanego do Krakowa chłopcy policzyli, ile kilometrów w linii
prostej dzieli Zakopane od Krakowa.
Wykonaj podobne obliczenie przyjmując pomiar odległości wykonany przez chłopców - na mapie
w skali 1: 1 250 000 odległość ta wynosi 6,5cm.

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

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

.......................................................................................................... [ 0 – 2 pkt ]

Zadanie 7.
Turyści planowali spływ kajakowy Wisłą od Sandomierza do Puław. Długość trasy wynosiła 105 km . Na
mapie w skali 1:250 000 będzie to:

A. 42 cm B. 75,5 cm C. 19,0 cm D. 55 cm [ 0 – 1 pkt ]

Zadanie 8.

a) Na siatce kartograficznej zaznacz punkty:
K ( 20oN, 25oE ) 30o

N ( 5oS, 15oW )

20o
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0o

10o

20o 10o 0o 10o 20o 30o [0 – 6 pkt ]

b) W którym z tych punktów Słońce wzejdzie wcześniej: ..................................................................
c) W którym z tych punktów w dniu 23 IX Słońce w południe góruje wyżej: ....................................
d) Dorysuj punkt Z tak, aby wschód Słońca w tym punkcie był w tym samym momencie co w punkcie K.
e) Dorysuj punkt X tak, aby wysokość Słońca w południe w punkcie X była taka sama jak w punkcie K.

Zadanie 9.
W Warszawie ( 52oN, 21oE ) jest godzina 1030 czasu miejscowego słonecznego. Która godzina tego czasu jest w tym
momencie:
a) w Kopenhadze ( 56oN, 13o E)
b) w Bostonie ( 42oN, 71oW) [0 – 6 pkt ]



MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

Zad. 1. Stacja A – Kasprowy Wierch
Stacja B – Kraków
Stacja C – Zakopane

Za prawidłowe podanie w odpowiedniej kolejności wszystkich stacji –1 pkt.

Zad. 2.
Za prawidłowe zsumowanie wartości temperatur z 12 miesięcy – 1 pkt.
Za podzielenie uzyskanego wyniku przez liczbę miesięcy – 1 pkt.
Za podanie właściwego wyniku –1 pkt.

Zad. 3.
Za prawidłowe obliczenie rocznej amplitudy powietrza dla stacji C: ( 18,8oC ) – 1 pkt.

Zad. 4 .
Za wymienienie wszystkich miesięcy z temperaturami poniżej 0oC – 1 pkt.

Zad. 5.
Za obliczenie różnicy wysokości względnej między Zakopanem a Kasprowym Wierchem –1 pkt.
Za przeliczenie różnicy wysokości na różnicę temperatur –1 pkt.
Za obliczenie temperatury na szczycie –1 pkt.

Zad. 6.
Za przeliczenie skali liczbowej na mianowaną ( 1cm-12,5 km) - 1 pkt.
Za obliczenie rzeczywistej odległości w linii prostej z Zakopanego do Krakowa (6,5 12,5 = 81,25km) –1 pkt.

Zad. 7.
Za obliczenie i podanie prawidłowego wyniku - (odp. A)- 1 pkt.

Zad. 8.
- Za prawidłowe naniesienie punktów na siatkę kartograficzną zgodnie z podanymi współrzędnymi

geograficznymi po 1 punkcie– razem 2 pkt.
- Za prawidłowe podanie,że w punkcieK Słońce wzejdzie wcześniej niż w punkcieN - 1 pkt.
- W południe Słońce góruje wyżej w punkcieN - 1 pkt.
- PunktZ powinien leżeć na tym samym południku co punktK - 1 pkt.
- PunktX powinien leżeć na tym samym równoleżniku co punktK - 1 pkt.

Zad. 9.
a) - Za prawidłowe obliczenie różnicy długości geograficznej między Warszawą a Kopenhagą - 1 pkt.

21o- 13o = 8o

- Za prawidłowe obliczenie różnicy czasu miejscowego między miastami - 1 pkt.
1o – 4 min
8o – x
8 4 min = 32 min

- Za prawidłowe obliczenie czasu miejscowego w Kopenhadze- 1 pkt.
1030 – 32 min = 958

b) Podobnie punktujemy za wykonane obliczenia21o + 71o = 92o - 1 pkt.
92 4 min = 368 min - 1 pkt.
368 min = 6 godz 8 min
1030 - 6 godz. 8 min = 422 - 1 pkt.



STANDARYZACJA TESTU Z GEOGRAFII
DLA III KLASY GIMNAZJUM NA ZAKO ŃCZENIE CYKLU KSZTAŁCENIA

2. Obliczaśrednią roczną
temperaturę powietrza we
wskazanej stacji.

I. 2.a.
I- Umiejętne stosowanie
terminów, pojęć i procedur z
zakresu przedmiotów
matem.- przyr.:

2- wykonuje obliczenia w
różnych sytuacjach
praktycznych:

a- stosuje w praktyce
własności działań .

Ziemia jakośrodowisko
życia.

3. Oblicza roczną amplitudę
temperatury we
wskazanej stacji.

I. 2.a.
I- Umiejętne stosowanie
terminów, pojęć i procedur z
zakresu przedmiotów
matem.- przyr.:

2- wykonuje obliczenia w
różnych sytuacjach
praktycznych:

a- stosuje w praktyce
własności działań .

Ziemia jakośrodowisko
życia.

4. Uczeń wie, jakaśrednia
miesięczna temperatura
powietrza charakteryzuje
klimatyczną zimę i
wymienia miesiące

klimatycznej zimy na stacji C

II. 1.c.
II -Wyszukiwanie i

stosowanie informacji:
1- odczytuje informacje

przedstawione w formie:
c- tabeli.

Ziemia jakośrodowisko
życia.

5. Oblicza temperaturę na
szczycie przy danej
temperaturze u podnóża.

III. 2.b.
III- Wskazywanie i
opisywanie faktów, związków
i zależności w szczególności
przyczynowo-skutkowych:
2- posługuje się językiem

symboli i wyrażeń algebr.
b- zapisuje wielkości za

pomocą wyrażeń algebr.

Ziemia jakośrodowisko
życia.

Opis czynności ucznia
Standard wymagań
egzaminacyjnych

Podstawa programowa

1.Uczeń analizuje dane
klimatyczne i
przyporządkowuje stacje
klimatyczne do
odpowiednich danych.

II. 2.c.
II -Wyszukiwanie i

stosowanie informacji:
2– operuje informacją:
c- analizuje informacje.

Ziemia jakośrodowisko
życia.

Opis czynności ucznia
Standard wymagań
egzaminacyjnych

Podstawa programowa



6 i 7. Oblicza odległość w km
między miastami z
wykorzystaniem skali
mapy.

I. 2.d.
I- Umiejętne stosowanie

terminów, pojęć i
procedur z zakresu

przedmiotów matem.- przyr
2- wykonuje obliczenia w

różnych sytuacjach
praktycznych:

d- posługuje się jednostkami
miar.

Ziemia jako część
wszechświata.

8. Zaznacza punkty na siatce
kartograficznej na podstawie
podanych współrzędnych
geograficznych,
- wskazuje punkt, w którym

Słońce wzejdzie wcześniej,
- wskazuje punkt, w którym

słońce góruje wyżej.

III. 1.d.
III- Wskazywanie i
opisywanie faktów, związków
i zależności w szczególności
przyczynowo-skutkowych:
1- wskazuje prawidłowości w

procesach , w
funkcjonowaniu układów i
systemów:

d- wykorzystuje zasady i
prawa do objaśniania zjawisk.

Ziemia jako część
wszechświata.

9. Oblicza czas miejscowy
słoneczny w danym
mieście.

I. 2.d.
I- Umiejętne stosowanie

terminów, pojęć i
procedur z zakresu
przedmiotów
matem.- przyr.:

2- wykonuje obliczenia w
różnych sytuacjach
praktycznych:

d- posługuje się jednostkami
miar.

Ziemia jako część
wszechświata.


