Wersja A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH
TEST EGZAMINACYJNY – 2013 r.

Zadania egzaminacyjne – GEOGRAFIA

kod ucznia...................
Ogółem: ____/ 40 : 2 = ____/20

Zadanie 1 (3 pkt)
Wymień trzy zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka wynikające z zamieszkiwania w
wielkim mieście
1) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Zadanie 2 (1 pkt)
Na równiku długość dnia jest równa nocy (zaznacz właściwą odpowiedz)
a) W ciągu całego roku
b) Od 23 września do 21 marca
c) Od 21 marca do 23 września
d) Tylko 21 marca i 23 września
Zadanie 3 (1 pkt)
Podkreśl nazwy pasm górskich leżących w Sudetach
a) Karkonosze
b) Pieniny
c) Bieszczady
d) Góry Stołowe
Zadanie 4 (2 pkt)
Uszereguj podane skale od największej do najmniejszej
a) 1 cm – 3 km

b) 1: 200

c) 1 cm – 10 km

d) 1; 20000

………………………………………………………………………………….
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Zadanie 5 (2 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
a) Występowanie por roku jest następstwem ruchu obiegowego Ziemi…………..
b) W strefie równikowej słońce nigdy nie góruje w zenicie………………
c) Konsekwencją ruchu obrotowego Ziemi jest występowanie zjawiska dnia i nocy
polarnej………………….
d) W Warszawie słońce jest w zenicie 22 czerwca………………
Zadanie 6 (1 pkt)
Podkreśl nazwę miejscowości, w której najwcześniej jest wschód słońca
Warszawa

Lublin

Gdańsk

Szczecin

Zadanie 7 (4 pkt)
W każdym zdaniu skreśl fałszywe słowo
a) Roczne amplitudy powietrza 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 8 (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego najwięcej elektrowni wiatrowych w Polsce znajduje się na wybrzeżu
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Zadanie 9 (2 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
a) W Polsce dominującymi glebami są czarnoziemy……………………
b) Bielice należą do najżyźniejszych gleb na świecie………………..
c) Największa erozja gleb występuje na terenach o niewielkim nachyleniu stoków………
d) Skałą macierzystą rędzin jest podłoże piaszczysto-żwirowe…………….
Zadanie 10 (1 pkt)
Wyjaśnij przyczynę występowania wielu jezior na Pojezierzu Mazurskim
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
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Zadanie 11 (4 pkt)
W każdym zdaniu skreśl fałszywe słowo:
a) Wiatr halny wieje nad morzem/w górach
b) Wiatr halny jest wiatrem ciepłym/chłodnym
c) Wiatr halny jest wiatrem suchym/wilgotnym
d) Bryza dzienna wieje od morza w stronę lądu/od lądu w stronę morza

Zadanie 12 (1 pkt)
Podkreśl nazwę obiektu wpisanego na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego UNESCO:
a) Kopalnia soli w Kłodawie
b) Stare Miasto w Gdańsku
c) Stare Miasto we Wrocławiu
d) Stare Miasto w Krakowie

Zadanie 13 (4 pkt)
Uzupełnij następujące zdania:
a) Najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich jest………………………………..
b) Najwyższym szczytem Sudetów jest……………………………………….
c) Największym jeziorem w Polsce jest jezioro……………………………………..
d) Najgłębszym jeziorem w Polsce jest jezioro……………………………………….

Zadanie 14 (3 pkt)
Podaj nazwy termicznych por roku wykorzystując informacje o średnich dobowych
wartościach temperatury:
a) 0-5ºC………………………..
b) 5-15ºC ………………………..
c) Powyżej 15ºC ………………………
d) 15-5ºC ……………………………..
e) 5-0ºC ………………………………..
f) Poniżej 0ºC ……………………………
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Zadanie 15 (3 pkt)
Podaj, jakie jest gospodarcze wykorzystanie rzek w Polsce
1) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Zadanie 16 (3 pkt)
W każdym zdaniu skreśl fałszywe słowo:
a) W dolinach Odry i Wisły występują największe obszary lasów łęgowych/ grądów
b) Bory sosnowe rosną na podłożu piaszczystym/ gliniastym
c) Grądy to wielogatunkowe lasy iglaste/liściaste

Zadanie 17 (3 pkt)
Zaznacz na mapie województwo śląskie (wpisz literę Ś) i podpisz na mapie nazwy
województw sąsiadujących z nim:

Zadanie 10 (1 pkt)
Wymienione poniżej nazwy rzek przyporządkuj do odpowiedniej grupy.
San, Pilica, Warta, Bzura, Nysa Kłodzka, Raba, Dunajec
a) Dopływy Wisły: ..............................................................................................................
b) Dopływy Odry: ...............................................................................................................
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