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Zadania egzaminacyjne – GEOGRAFIA – wersja A

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

Zadanie 1 (0,5 pkt)
Bryza w Polsce występuje w najcieplejszej porze roku. Przyczyną powstawania bryzy jest:
(zaznacz prawidłową odpowiedź).
a) wzmożona aktywność prądów morskich płynących w ciągu dnia;
b) różnica w nagrzewaniu się wody i lądu w ciągu doby;
c) różnica wysokości między morzem a wybrzeżem;
d) działanie siły Coriolisa.

Zadanie 2 (0,5 pkt)
Podaj, gdzie w Polsce w lipcu jest dłuższy dzień: nad morzem czy w górach?
Dłuższy dzień w lecie jest......................................

Zadanie 3 (1 pkt)
Obszar Polski leży w klimacie umiarkowanym ciepłym przejściowym, czyli w strefie
ścierania się klimatu morskiego i kontynentalnego. Podaj dwie cechy klimatu Polski, które
świadczą o jego przejściowości:
1. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Zadanie 4 (1pkt)
Mapa została wykonana w skali jeden do trzydziesty pięciu tysięcy. Zapisz tę skalę w
postaci:
a) Skali liczbowej……………………………
b) Skali liniowej……………………………..
c) Skali mianowanej…………………………
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Zadanie 5 (2 pkt)
Podaj nazwy województw, z którymi sąsiaduje województwo mazowieckie (podpisz na
mapie nazwy województw):

Zadanie 6 (0,5 pkt)
Wymień 4 obiekty Polski znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa (UNESCO)
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................
4...............................................................................................................................................

Zadanie 7 (0,5 pkt)
Wybierz i zaznacz zdanie fałszywe.
a)
b)
c)
d)

Polska leży w strefie umiarkowanej ciepłej;
Najcieplejszym obszarem Polski jest Pojezierze Suwalskie;
W Polsce są 23 parki narodowe;
Prądy morskie nie mają wpływu na wielkość temperatur na wybrzeżach, które
opływają.

Zadanie 8 (0,5 pkt)
Formacja roślinna będąca zbiorowiskiem niskich traw oraz wysokich bylin zwana w
Ameryce Północnej prerią to:
a)
b)
c)
d)

tundra;
sawanna;
półpustynia;
step.
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Zadanie 9 (1 pkt)
Podaj dwa czynniki, które przyczyniły się do dużej gęstości zaludnienia kontynentu
europejskiego.
1..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
2...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 10 (1 pkt)
Wymienione poniżej nazwy rzek przyporządkuj do odpowiedniej grupy.
Wieprz, Pilica, Warta, Bzura, Nysa Kłodzka, Raba, Noteć
a) Dopływy Wisły: ..............................................................................................................
b) Dopływy Odry: ...............................................................................................................

Zadanie 11 (0,5 pkt)
Południki położone na półkuli zachodniej oznaczamy symbolem:
a) W
b) E
c) N
d) S
Zadanie 12 (0,5 pkt)
Poniżej podano cechy charakterystyczne dla kilku krain geograficznych. Zaznacz opis,
który dotyczy Żuław Wiślanych.
Pasmo Łysogór, Puszcza Jodłowa, zjawiska krasowe, gołoborza;
Rzeźba młodoglacjalna, teren silnie pagórkowaty, Hańcza, jezioro Wigry;
Doliny U-kształtne, jeziora cyrkowe, jaskinie, piętra roślinne.
Depresja, brak lasów, teren równinny, liczne kanały i rowy melioracyjne, deficyt
wody pitnej.
e) Rzeźba falista i pagórkowata, krajobraz rolniczy, wąwozy lessowe.
a)
b)
c)
d)

Zadanie 13 (0,5 pkt)
Szerokość geograficzna to:
a) Kąt zawarty między płaszczyzną równika(0º) a promieniem ziemskim przechodzącym
przez dany punkt na powierzchni Ziemi;
b) Kąt zawarty między półpłaszczyzną południka (0º) a płaszczyzną równika;
c) Kąt zawarty między płaszczyzną równika a promieniem ziemskim;
d) Stosunek odległości na mapie do odległości w terenie.
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Zadanie 14 (0,5 pkt)
Równik to:
a) najdłuższy południk;
b) najkrótszy południk;
c) najkrótszy równoleżnik;
d) najdłuższy równoleżnik.
Zadanie 15 (0,5 pkt)
Wiatry zachodnie wieją:
a)
b)
c)
d)

ze wschodu na zachód;
z północy na południe;
z zachodu na wschód;
z południa na północ.

Zadanie 16 (0,5 pkt)
Ostańce skalne, np.: „Maczuga Herkulesa” znajdują się w:
a) Ojcowskim Parku Narodowym;
b) Wolińskim Parku Narodowym;
c) Tatrzańskim Parku Narodowym;
d) Karkonoskim Parku Narodowym.
Zadanie 17 (0,5 pkt)
Ruchome wydmy nadmorskie znajdują się w:
a) Wolińskim PN
b) Słowińskim PN
c) Wielkopolskim PN
d) Kampinoskim PN
Zadanie 18 (0,5 pkt)
Które parki narodowe można zwiedzić będąc w Karpatach?
a) Roztoczański Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy;
b) Babiogórski Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych;
c) Poleski Park Narodowy, Park Tatrzański Park Narodowy;
d) Magurski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy.

Zadanie 19 (0,5 pkt)
Niedźwiedź brunatny występuje w:
a) Słowińskim PN, Ojcowskim PN, Wigierskim PN;
b) Drawieńskim PN, Wolińskim PN, Kampinoskim PN;
c) Babiogórskim PN, Tatrzańskim PN, Bieszczadzkim PN.
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Zadanie 20 (0,5 pkt)
Wysokość względną punku mierzymy:
a)
b)
c)
d)

od podnóża do wierzchołka wzniesienia
od poziomu morza
do poziomu morza
od wzniesienia do podnóża

Zadanie 21 (0,5 pkt)
Długi piaszczysty wał odcinający zatokę od morza to:
a)
b)
c)
d)

cieśnina;
zatoka;
erg;
mierzeja.

Zadanie 22 (0,5 pkt)
Obszar położony poniżej poziomu morza to:
a) lej depresyjny;
b) depresja;
c) studnia artezyjska;
d) niecka.
Zadanie 23 (0,5 pkt)
Podaj, do którego kraju należą następujące wyspy:
a) Sycylia……………………………………………………………
b) Wolin……………………………………………………………..
c) Kreta……………………………………………………………...
Zadanie 24 (0,5 pkt)
Niecka Nidziańska należy w Polsce do pasa:
a) Nizin;
b) Wyżyn;
c) Pojezierzy.
Zadanie 25 (0,5 pkt)
Bory to (wybierz i zaznacz zdanie prawdziwe):
a)
b)
c)
d)

gleby utworzone na podłożu piaszczystym;
lasy porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wody stojące;
las, w którym wszystkie albo większość drzew to drzewa iglaste;
wielogatunkowy las liściasty lub mieszany z przewagą grabu i dębu.
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Zadanie 26 (0,5 pkt)
Coraz ważniejszy udział w wytwarzaniu energii elektrycznej mają odnawialne źródła
energii. Wskaż odpowiedź, w której wymieniono wyłącznie odnawialne źródła energii.
a) Pływy morskie, węgiel kamienny, ropa naftowa;
b) Wiatr, energia słoneczna, gaz ziemny;
c) Wody geotermalne, wiatr, pływy morskie
d) Energia jądrowa, wiatr, wody płynące.

Zadanie 27 (1,5 pkt)
Jakie funkcje pełnią lasy?
1………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………

Zadanie 28 (2 pkt)
Zaproponuj 2 działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia w Polsce:
1..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
2...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
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