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

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

Zadanie 1 (1 pkt)
Podkreśl nazwę miejscowości, w której najpóźniej jest wschód słońca:
Łódź

Białystok

Gdańsk

Szczecin

Zadanie 2 (1 pkt)
Podkreśl nazwę miejscowości, w której 22 grudnia jest najdłuższy dzień:
Łódź

Białystok

Gdańsk

Zakopane

Zadanie 3 (2 pkt)
Spośród poniższych jezior wybierz jeziora polodowcowe i przybrzeżna oraz
przyporządkuj je do odpowiedniej grupy.
Gopło, Łebsko, Śniardwy, Hańcza, Jamno, Morskie Oko, Wigry, Jezioro Sulejowskie
a) jeziora polodowcowe: ..............................................................................................................
b) jeziora przybrzeżne: ...............................................................................................................
Zadanie 4 (1 pkt)
Podaj prawidłowe dokończenie zdania.
Formacją roślinną, która nie występuje w Europie jest………………………..
a) tundra
b) tajga
c) sawanna
d) makia

Zadanie 5 (1 pkt)
Wyjaśnij przyczynę występowania wielu jezior na Pojezierzu Mazurskim
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Zadanie 6 (3 pkt)
Zaznacz na mapie województwo podkarpackie i podpisz na mapie nazwy województw
sąsiadujących z nim. Podaj nazwę stolicy województwa podkarpackiego

Stolica województwa podkarpackiego …………………………………….

Zadanie 7 (1 pkt)
Podkreśl podpunkt zawierający nazwy pasów rzeźby, na których obszarze występuje
rzeźba młodoglacjalna:
a) Niziny i góry
b) Pojezierza i pobrzeża
c) Wyżyny i pobrzeża
d) Wyżyny i góry
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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 Karpat………….
b) Na Nizinie Mazowieckiej występują bogate zasoby wód artezyjskich ………..
c) W Puszczy Kampinoskiej występują liczne wydmy śródlądowe………………..
d) Charakterystycznym elementem bieszczadzkiego krajobrazu są łąki górskie, czyli
połoniny…………….

Zadanie 9 (2 pkt)
W każdym zdaniu skreśl fałszywe słowo
a) Roczne amplitudy powietrza jest w klimacie morskim są niskie/wysokie
b) Wilgotność powietrza w klimacie morskim jest niska/wysoka
c) Roczna suma opadów w klimacie kontynentalnym jest niska/wysoka
d) Suma rocznych opadów w klimacie kontynentalnym jest niska/wysoka
Zadanie 10 (2 punkty)
Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach:
a) Żuławy to obszar, który znajduje się w ujściowym odcinku Wisły/Odry
b) Obszar wyżyn znany jest m.in. z występowania tam surowców mineralnych takich jak:
węgiel kamienny/rudy miedzi
c) Na Nizinie Wielkopolskiej w okolicach Kłodawy, występują złoża

gazu

ziemnego/soli kamiennej
d) Karkonosze to pasmo górskie Karpat/Sudetów

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

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

Olsztyn

Poznań

Lublin

Gdańsk

Katowice
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Zadanie 13 (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego w Polsce nie ma dużych hydroelektrowni
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 14 (1 pkt)
Przyporządkuj litery odpowiadające nazwom miast właściwym typom aglomeracji:
A. Łódź
B. Katowice, Chorzów, Bytom, Sosnowiec
C. Gdańsk, Sopot, Gdynia
D. Warszawa
Aglomeracja policentryczna……………………………….
Aglomeracja monocentryczna……………………………..

Zadanie 15 (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
pszenica…….
b) W polskich gospodarstwach hoduje się przeważnie trzodę chlewną, bydło i drób……
c) Głównymi rejonami upraw żyta w Polsce są: Nizina Mazowiecka, Żuławy Wiślane i
Nizina Śląska….....

Zadanie 16 (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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Zadanie 17 (3 pkt)
Przyporządkuj obszary o dużych walorach przyrodniczych do odpowiadających im
obiektów. Właściwe oznaczenia liczbowe wpisz w miejscu przeznaczonym na odpowiedź.
a) Pieniny

1. Gołoborza

b) Ojcowski PN

2. Dolina Kościeliska

c) Tatry

3. Maczuga Herkulesa

d) Woliński Park Narodowy

4. Przełom Dunajca

e) Góry Świętokrzyskie

5. Wybrzeże klifowe

Odpowiedź: a) .........., b) ............, c) ..........., d) ..........., e) ...........,
Zadanie 18 (4 pkt)
Uzupełnij zdania:
Najwyższym wodospadem w Polsce jest ……………………….
Najdłuższą rzeka w Polsce jest………………………………….
Najgłębszym jeziorem w Polsce jest………………………………
Największym jeziorem w Polsce jest ……………………………….

Zadanie 19 (1 pkt)
Podkreśl nazwę formy rzeźby terenu charakterystycznej dla pasa pobrzeży:
a) Ostaniec krasowy
b) Wydma
c) Morena czołowa
d) Pradolina

Zadanie 20 (2 pkt)
Podkreśl nazwy obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i
Przyrodniczego UNESCO
a) Stare Miasto w Gdańsku
b) Hala Stulecia we Wrocławiu
c) Kopalnia soli w Wieliczce
d) Stare Miasto w Poznaniu
e) Drewniane kościoły południowej Małopolski
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Zadanie 21 (1 pkt)
Zaznacz, które z poniższych podpunktów dotyczą następstw ruchu obiegowego
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

Zadanie 22 (1 pkt)
Podkreśl nazwy skał osadowych okruchowych:
a) bazalt
b) piasek
c) granit
d) żwir
e) marmur

Zadanie 23 (3 pkt)
Podpisz na mapie kraje, z którymi sąsiaduje Polska. Zaznacz (podkreśl), które kraje
sąsiadujące z Polską należą do Unii Europejskiej
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