Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH
TEST EGZAMINACYJNY – 2015 r.
Zadania egzaminacyjne – GEOGRAFIA – wersja A

kod ucznia...................
Punkty:……../30:1,5=……./20

Zadanie 1 (0,5 pkt)
Podaj, gdzie w Polsce w lipcu jest dłuższy dzień: w Gdańsku czy w Krakowie?
W lipcu dzień jest dłuższy w:......................................

Zadanie 2 (0,5 pkt)
Podaj, gdzie wcześniej będzie południe słoneczne: w Londynie czy w Moskwie?
Południe słoneczne będzie wcześniej w:……………………………….
Zadanie 3 (2 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
A. Bieszczady to najwyższe pasmo górskie Sudetów………….
B. na Wyżynie Lubelskiej na podłożu skał wapiennych występuje gruba warstwa lessu
………….
C. w Słowińskim Parku Narodowym atrakcją turystyczną są wędrujące wydmy………….
D. w Wigierskim Parku Narodowym atrakcją turystyczną są gołoborza………….
Zadanie 4 (0,5pkt)
Przyrost naturalny to: (zaznacz poprawną odpowiedź)
A. Iloraz między urodzeniami żywymi i zgonami
B. Różnica między urodzeniami żywymi i zgonami
C. Suma urodzeń żywych i zgonów
D. Iloczyn urodzeń żywych i zgonów
Zadanie 5 (2 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
A.
B.
C.
D.

Andy to najwyższe pasmo górskie na półkuli północnej……………………
Alpy to najwyższe pasmo górskie na półkuli północnej……………………
Wielkie Góry Wododziałowe to najwyższe pasmo górskie Australii……………….
Appalachy to najwyższe pasmo górskie Afryki…………………………….
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Zadanie 6 (2 pkt)
Obok nazwy każdej z wymienionych formacji roślinnych wpisz literę, którą oznaczono
typowe dla niej rośliny (wybierz spośród poniższych)
Sawanna
Tajga
Lasy liściaste strefy umiarkowanej
Tundra
Wilgotne lasy równikowe

A.
B.
C.
D.
E.
F.

świerk, modrzew, jodła
baobab, akacja
kakaowiec, liana
brzoza karłowata, mchy, porosty
pinia, oleander
dąb, jesion

Zadanie 7 (3 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
Poniższe zdania dotyczą ludności Polski.
A. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi powyżej 30% ogółu ludności ……….
B. W ostatnich latach wzrasta udział zatrudnienia w usługach ……….
C. Największy współczynnik feminizacji jest w grupie wieku 80 i więcej lat……….
D. Najwięcej bezrobotnych jest wśród ludności z wykształceniem wyższym……….
E. Rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek……….
F. Więcej ludności mieszka na wsi niż w miastach……….

Zadanie 8 (2 pkt)
Podaj przyczyny, z powodu których w Polsce zmniejsza się w ostatnich latach liczba
ludności
1.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Zadanie 9 (1,5 pkt)
Przeczytaj opis i podaj, jaki surowiec występuje w tych rejonach. Wybierz spośród
podanych: gaz ziemny, uran, ropa naftowa, węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy
żelaza, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu
A. Niewielkie złoża tego surowca występują w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego oraz na
Podkarpaciu i szelfie Morza Bałtyckiego………………………..
B. Złoża tego surowca eksploatowane w dwóch zagłębiach – górnośląskim i
lubelskim………………………..
C. Polska ma duże złoża tego surowa. Eksploatowany jest on na Dolnym Śląsku w okolicach
Lubina i Polkowic………………………..
Zadanie 10 (1 pkt)
Spośród wymienionych niżej określeń zakreśl trzy, które dotyczą krajów wysoko
rozwiniętych:
A. W strukturze wiekowej duży udział ludności w powyżej 65 lat.
B. Przewaga surowców w strukturze towarowej eksportu.
C. Przewaga zatrudnienia w usługach.
D. Znaczny udział rolnictwa w tworzeniu PKB.
E. Duże zasoby taniej siły roboczej.
F. Dużą rolę odgrywa przemysł wysokiej techniki.
Zadanie 11 (1 pkt)
Które z poniżej podanych działań nie służą zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery: (zaznacz trzy działania)
A.
B.
C.
D.
E.

Ograniczanie rozwoju energetyki wiatrowej.
Wzrost wykorzystania energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej.
Wzrost zużycia węgla kamiennego na świecie w produkcji energii elektrycznej.
Budowa elektrowni wodnych.
Szybki rozwój motoryzacji.

Zadanie 12 (1 pkt)
Dopasuj typ krajobrazu do każdego opisu wybierając z podanych przykładów.
Krajobrazy: młodoglacjalny, eoliczny, krasowy, staroglacjalny, lessowy
A. Ciekawymi elementami krajobrazu są wydmy piaszczyste i grzyby skalne.
...........................................................................................................................................
B. Teren wybitnie pagórkowaty – oprócz moren czołowych występują ozy, kemy i drumliny,
krajobraz urozmaicają liczne jeziora i pojedynczo występujące głazy narzutowe
...............................................................
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Zadanie 13 (2 pkt)
Podaj nazwę parków narodowych zaznaczonych na mapie numerami:
3……………………………………………..11……………………………………….
5………………………………………………6………………………………………..

Rozmieszczenie parków narodowych w Polsce

Zadanie 14 (2 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
A. Granit jest skałą osadową …….....
B. Głównymi partnerami handlowymi Polski są: Niemcy, Rosja, Włochy, Francja …….....
C. Gaz ziemny dostarczany jest do Polski rurociągiem „Przyjaźń” ”…….....
D. Miedź eksploatowana jest w Polsce na Wyżynie Lubelskiej…….....
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Zadanie 15 (2 pkt)
Zaznacz i podpisz na mapie następujące rzeki: Bzura, Dunajec, Narew, Warta

Zadanie 16 (2 pkt)
Wymień dwie przyczyny i dwa skutki bezrobocia:
Przyczyny bezrobocia:
1………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Skutki bezrobocia:
1………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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Zadanie 17 (2 pkt)
Zaznacz na mapie Europy następujące jednostki geograficzne (wpisz numery):
1. Islandia 2. Morze Czarne 3. Irlandia 4. Półwysep Krym

Zadanie 18 (2 pkt)
Podaj dwie cechy rolnictwa intensywnego
1………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 19 (1 pkt)
Zaznacz dwie cechy typowe dla polskiego rolnictwa.
A. Uprawa głównie pszenicy i żyta.
B. Dominacja gospodarstw wielkoobszarowych.
C. Dominacja państwowej własności użytków rolnych nad własnością prywatną.
D. Znacznie większy chów owiec niż chów bydła.
E. Duże rozdrobnienie gospodarstw.
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