Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH
TEST EGZAMINACYJNY – 2012 r.
Zadania egzaminacyjne – GEOGRAFIA – wersja B

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

Zadanie 1. (1,5 pkt)
Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy stref i typów klimatów, formacji
roślinnych oraz charakterystycznych roślin wybrane z podanych poniżej.
Typ klimatu: równikowy wybitnie wilgotny; okołobiegunowy subpolarny; umiarkowany
chłodny.
Formacja roślinna: tajga; sawanna; las równikowy.
Charakterystyczne (typowe) rośliny: wysokie trawy, baobaby i akacje; mchy i porosty.
Lp

Strefa i typ klimatu

Formacja roślinna

Charakterystyczne rośliny

1.
2.

kakaowce, liany
podrównikowy wilgotny
świerki, jodły

3.
4.

tundra

Zadanie 2. (1 pkt)
Mapa została wykonana w skali jeden do dwudziestu pięciu tysięcy. Zapisz tę skalę w postaci:
a) Skali liczbowej……………………………………………….
b) Skali liniowej…………………………………………………..
c) Skali mianowanej……………………………………………..

Zadanie 3 (0,5 pkt)
Poniżej podano cechy charakterystyczne dla kilku krain geograficznych. Zaznacz ten opis,
który dotyczy Pojezierza Suwalskiego.
a) Rzeźba młodoglacjalna, teren silnie pagórkowaty, Jezioro Wigry.
b) Doliny U-kształtne, jeziora cyrkowe, jaskinie, piętra roślinne.
c) Rzeźba falista i pagórkowata, krajobraz rolniczy, wąwozy lessowe.

1

Zadanie 4. (1 pkt)
Wymienione poniżej nazwy rzek przyporządkuj do odpowiedniej grupy.
Soła, Dunajec, Warta, San, Nysa Kłodzka, Nida, Noteć
a) Dopływy Wisły: .....................................................................................................................
b) Dopływy Odry: ......................................................................................................................

Zadanie 5. (1 pkt)
Podaj nazwy rzek, nad którymi położone są następujące miasta:
Lp.

Miasto

1.

Wrocław

2

Kraków

3

Poznań

4

Toruń

5.

Płock

Rzeka

Zadanie 6. (1 pkt)
Jaka rolę odgrywają rzeki w rozwoju miast?
1……………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………..
Zadanie 7. (0,5 pkt)
Wybierz i zaznacz zdanie prawdziwe.
a)
b)
c)
d)

Polska leży w strefie klimatycznej umiarkowanej chłodnej.
Na obszarze Polski nie występują depresje.
Najgłębszym jeziorem Europy jest Jezioro Hańcza.
Największym jeziorem Polski jest Jezioro Śniardwy.

Zadanie 8. (0,5 pkt)
Podaj 3 przyczyny powodzi w Polsce:
1. ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………..
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Zadanie 9. (1 pkt)
Rysunek przedstawia schemat układu przestrzennego dwu typów (rodzajów) zespołów
miejskich (A i B). Podaj nazwy przedstawionych typów zespołów miejskich:

A............................................................................
B............................................................................

Zadanie 10. (1 pkt)
Odpowiedz, który z poniższych rysunków przedstawia oświetlenie Ziemi pierwszego
dnia kalendarzowego lata na półkuli południowej. W odpowiednich miejscach wpisz
wartość szerokości geograficznych zwrotników i kół podbiegunowych.

Odpowiedź: ……………….
Zadanie 11. (1 pkt)
Podaj dwa czynniki, które przyczyniły się do dużej gęstości zaludnienia województwa
śląskiego:
1..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
2..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 12. (0,5 pkt)
Długość geograficzna to:
a) kąt zawarty między półpłaszczyzną południka (0º) a półpłaszczyzną południka
przechodzącego 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.
Zadanie 13. (0,5 pkt)
Równoleżniki półkuli północnej oznaczamy symbolem:
a) W
b) E
c) N
d) S
Zadanie 14. (0,5 pkt)
Wiatrem nazywamy:
a) rozległe prądy powietrza, powstałe na skutek różnic ciśnienia atmosferycznego;
b) ruch cząsteczek powietrza, w wyniku równomiernego nagrzewania się powierzchni;
c) zespół zjawisk występujących w troposferze w określonym miejscu i czasie.
Zadanie 15. (0,5 pkt)
Wiatry wschodnie 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)
Najstarszy Park Narodowy w Polsce, to:
a) Babiogórski Park Narodowy;
b) Białowieski Park Narodowy;
c) Biebrzański Park Narodowy;
d) Bieszczadzki Park Narodowy.
Zadanie 17. (0,5 pkt)
Wysokość bezwzględną punku mierzymy:
a)
b)
c)
d)

od podnóża do wierzchołka wzniesienia;
od poziomu morza;
do poziomu morza;
od wzniesienia do podnóża.
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Zadanie 18. (0,5 pkt)
Cofające się wybrzeże klifowe znajduje się w:
a)
b)
c)
d)

Drawieńskim Parku Narodowym;
Wolińskim Parku Narodowym;
Wigierskim Parku Narodowym;
Biebrzańskim Parku Narodowym.

Zadanie 19. (0,5 pkt)
Część morza wcinająca się w ląd to:
a) zatoka;
b) delta;
c) stożek piargowy;
d) cieśnina.
Zadanie 20. (0,5 pkt)
Podaj nazwę kraju, na terytorium którego położone są:
a) Płw. Labrador………………………………..………………………….
b) Jezioro Bajkał……………………………………………………………
c) Płw. Kamczatka…………………………………………………………
Zadanie 21. (0,5 pkt)
Grądy to (wybierz i zaznacz zdanie prawdziwe):
a)
b)
c)
d)

Gleby utworzone na podłożu gliniastym.
Lasy porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wód stojących.
Wielogatunkowy las liściasty lub mieszany z przewagą grabu i dębu.
Las, w którym wszystkie albo większość drzew to drzewa iglaste.

Zadanie 22. (0,5 pkt)
Klif to:
a) typ wybrzeża o długich skalistych wyspach;
b) forma budowana przez rzekę;
c) stromy brzeg morski;
d) typ pustyni kamienistej.
Zadanie 23. (0,5 pkt)
Która z roślin oleistych ma największą powierzchnię upraw w Polsce?
Odpowiedź…………………………………………
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Zadanie 24. (0,5 pkt)
Które ze zbóż ma największą powierzchnię upraw w Polsce?
Odpowiedź…………………………………………

Zadanie 25. (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego na obszarze Polski przeważają jeziora pochodzenia polodowcowego.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Zadanie 26. (1,5 pkt)
Jakie funkcje pełnią jeziora?
1….................................................................................................................................................
.………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................
3………………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................

Zadanie 27. (1 pkt)
Zaproponuj 2 działania mające na celu zwiększenie przyrostu naturalnego w Polsce:
1..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
2...............................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………….
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