Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH
TEST EGZAMINACYJNY – 2014 r.
Zadania egzaminacyjne – GEOGRAFIA – wersja B

kod ucznia ...................

Zadanie 1 (1 pkt)
Podkreśl nazwę miejscowości, w której najwcześniej jest wschód słońca.
Łódź

Białystok

Gdańsk

Szczecin

Zadanie 2 (1 pkt)
Podkreśl nazwę miejscowości, w której 22 czerwca jest najdłuższy dzień.
Warszawa

Białystok

Gdańsk

Rzeszów

Zadanie 3 (1 pkt)
Spośród poniższych jezior wybierz jeziora polodowcowe i przybrzeżne oraz
przyporządkuj je do odpowiedniej grupy.
Łebsko, Śniardwy, Hańcza, Jamno, Wigry, Gopło, Jezioro Solińskie
a) jeziora polodowcowe: ..............................................................................................................
b) jeziora przybrzeżne: ...............................................................................................................

Zadanie 4 (3 pkt)
Jakie funkcje pełnią sztuczne zbiorniki utworzone na rzekach?
1……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Zadanie 5 (1 pkt)
W każdym zdaniu skreśl fałszywe słowa.
a) Dolina V-kształtna tworzy się w górnym/środkowym/dolnym odcinku rzeki
b) Meandry tworzą się w górnym/środkowym/dolnym odcinku rzeki

Zadanie 6 (3 pkt)
Zaznacz na mapie województwo dolnośląskie i podpisz na mapie nazwy województw
sąsiadujących z nim. Podaj nazwę stolicy województwa dolnośląskiego.
Stolica województwa dolnośląskiego……………………………………………..

Zadanie 7 (2 pkt)
Podkreśl poprawne słowa w zadaniach.
a) zdecydowana większość obszaru Polski leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego/
wschodnioeuropejskiego
b) tylko zachodnia/wschodnia część powierzchni naszego kraju leży w strefie czasu
UTC+2
c) na całym obszarze Polski jest ten sam czas urzędowy/słoneczny
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Zadanie 8 (2 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Pieniny to najwyższe pasmo górskie Sudetów………….
b) Na Nizinie Mazowieckiej występują bogate złoża rud żelaza ………..
c) W

Puszczy

Kampinoskiej

występują

liczne

wydmy

porośnięte

lasami

iglastymi………………..
d) Charakterystycznym elementem bieszczadzkiego krajobrazu są łąki górskie, czyli
połoniny…………….

Zadanie 9 (2 pkt)
W każdym zdaniu skreśl fałszywe słowo.
a) W klimacie monsunowym opady dominują w półroczu letnim/w półroczu zimowym
b) W Polsce największe opady są latem/zimą
c) W klimacie śródziemnomorskim opady dominują latem/zimą
Zadanie 10 (2 pkt)
Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.
a) Żuławy to obszar, gdzie dominują żyzne czarnoziemy/mady
b) Obszar wyżyn znany jest m.in. z występowania tam surowców mineralnych takich jak:
wapienie/rudy żelaza
c) Na Nizinie Śląskiej w okolicach Lubina, występują złoża gazu ziemnego/miedzi
d) Góry Stołowe to pasmo górskie Karpat/Sudetów

Zadanie 11 (1 pkt)
Spośród poniższych gleb wybierz gleby astrefowe.
bielice, mady, czarnoziemy, rędziny, brunatne, górskie
Gleby astrefowe…………………………………………………………………………………

Zadanie 12 (1 pkt)
Spośród podanych miast Polski wybierz miasta, w których zamieszkuje ponad 500 tys.
mieszkańców.
Poznań

Olsztyn

Wrocław

Bydgoszcz

Kraków

Kielce
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Zadanie 13 (2 pkt)
Podaj przyczyny dużej gęstości zaludnienia na Górnym Śląsku.
1……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Zadanie 14 (2 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Zbożem, które ma największy udział w strukturze zasiewów w Polsce jest żyto……..
b) W Polsce dominuje rolnictwo ekstensywne wysoko zmechanizowane………
c) Głównymi rejonami upraw pszenicy w Polsce są: Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane
i Nizina Śląska….....

Zadanie 15 (3 pkt)
Podaj nazwy formacji roślinnych:
a) Wielkie kompleksy lasów iglastych położone w klimacie umiarkowanym chłodnym
to…………………
b) Formacja roślinna, w której dominują trawy, a także akacje i baobaby to
.………………….
c) Formacja roślinna, w której dominują trawy to………………………………..

Zadanie 16 (3 pkt)
Przyporządkuj obszary o dużych walorach przyrodniczych do odpowiadających im
parków narodowych.
a) Świętokrzyski PN

1. Szczeliniec Wielki

b) Ojcowski PN

2. Dolina Chochołowska

c) Tatrzański PN

3. Maczuga Herkulesa

d) PN Gór Stołowych

4. Wędrujące wydmy

e) Słowiński PN

5. Gołoborza

Odpowiedź: a) .........., b) ............, c) ..........., d) ..........., e) ...........,
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Zadanie 17 (1 pkt)
Wyobraź sobie, że płyniesz najkrótszą drogą z Szanghaju (Chiny) do Szczecina.
Podkreśl akweny wodne, przez które płyniesz.
Morze Czerwone, Zatoka Biskajska, Morze Czarne, Morze Białe, Morze Śródziemne, Kanał
La Manche, Cieśnina Mozambicka

Zadanie 18 (1 pkt)
Podkreśl nazwę formy rzeźby terenu charakterystycznej dla pasa pojezierzy.
a) Ostaniec krasowy
b) Sandry
c) Dolina V-kształtna
d) Jeziora cyrkowe

Zadanie 19 (2 pkt)
Podkreśl nazwy obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO.
a) Wielkie jeziora mazurskie
b) Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
c) Kopalnia soli w Bochni
d) Stare Miasto w Poznaniu
e) Puszcza Białowieska

Zadanie 20 (1 pkt)
Zaznacz, które z poniższych podpunktów dotyczą następstw ruchu obrotowego
Ziemi.
a) zjawisko dnia i nocy,
b) istnienie pór roku,
c) zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w ciągu doby,
d) różna odległość Ziemi od Słońca.
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Zadanie 21 (1 pkt)
Podkreśl nazwy skał magmowych.
a) bazalt
b) piasek
c) granit
d) żwir
e) marmur

Zadanie 22 (1 pkt)
W każdym zdaniu skreśl fałszywe słowa.
a) Bryza dzienna wieje od morza na ląd/z lądu na morze
b) Halny jest wiatrem ciepłym i suchym/zimnym i wilgotnym

Zadanie 23 (3 pkt)
Od 1 maja 2004 r. Polska należy do Unii Europejskiej. Wymień 3 pozytywne skutki tej
integracji.
a)……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
b)……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
c)……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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