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

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

Punkty………/30:1,5………./20

Zadanie 1 (0,5 pkt)
Podaj, gdzie w Polsce w grudniu jest dłuższy dzień: w Gdańsku czy w Warszawie?
W grudniu dzień jest dłuższy w……………………………….
Zadanie 2 (0,5 pkt)
Podaj, gdzie później będzie zachód słońca: w Paryżu czy w Tokio?
Zachód słońca będzie później w:……………………………….

Zadanie 3 (2 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
A. Śnieżka jest najwyższym szczytem Gór Stołowych………….
B. Na Nizinie Mazowieckiej występują bogate złoża rud miedzi ………….
C. W Karkonoskim Parku Narodowym atrakcją turystyczną jest Dolina Chochołowska i
Dolina Kościeliska………….
D. W Ojcowskim Parku Narodowym atrakcją turystyczną jest ostaniec krasowy Maczuga
Herkulesa………….
Zadanie 4 (0,5 pkt)

Przyrost rzeczywisty jest większy od przyrostu naturalnego jeśli: (zaznacz
poprawną odpowiedź)
A. Saldo migracji jest ujemne
B. Saldo migracji jest dodatnie
C. Wskaźnik urbanizacji jest większy w miastach niż na wsi
D. Wskaźnik urbanizacji jest mniejszy w miastach niż na wsi
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Zadanie 5 (2 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
A.
B.
C.
D.

Himalaje to najwyższe pasmo górskie na półkuli wschodniej……….
Alpy to najwyższe pasmo górskie Europy……….
Sahara jest największa pustynia na półkuli południowej……….
Andy to najwyższe pasmo górskie Afryki……….

Zadanie 6 (2 pkt)
Obok nazwy każdej z wymienionych formacji roślinnych wpisz literę, którą oznaczono
typowe dla niej gleby (wybierz spośród poniższych)
Step
Lasy iglaste strefy umiarkowanej
Lasy liściaste strefy umiarkowanej
Wilgotne lasy równikowe

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

Gleby czerwonoziemne
Bielice
Rędziny
Gleby brunatne
Czarnoziemy
Mady

Zadanie 7 (1 pkt)
Spośród wymienionych niżej określeń zakreśl trzy, które dotyczą krajów słabo
rozwiniętych:
A. W strukturze wiekowej duży udział ludności w wieku do 14 lat.
B. Przewaga surowców w imporcie.
C. Przewaga zatrudnienia w rolnictwie.
D. Znaczny udział usług w tworzeniu PKB.
E. Duże zasoby taniej siły roboczej.
F. Dużą rolę odgrywa przemysł wysokiej techniki.
Zadanie 8 (2 pkt)
Podaj przyczyny, z powodu których w Polsce w ostatnich latach jest niski przyrost
naturalny:
1.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Zadanie 9 (1 pkt)
Które z poniżej podanych działań służą zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery: (zaznacz trzy działania)
A. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
B. Wzrost wykorzystania energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej.
C. Wzrost zużycia węgla kamiennego i brunatnego na świecie w produkcji energii
elektrycznej.
D. Budowa elektrowni geotermalnych.
E. Szybki rozwój motoryzacji
Zadanie 10 (3 pkt)
Poniższe zdania dotyczą ludności Polski.
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
A. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi powyżej 30% ogółu ludności ……….
B. W ostatnich latach wzrastał udział zatrudnienia w rolnictwie ……….
C. Największy współczynnik feminizacji jest w grupie wieku do 20 lat……….
D. Najwięcej bezrobotnych jest wśród ludności z wykształceniem podstawowym……….
E. Rodzi się więcej dziewczynek niż chłopców……….
F. Więcej ludności mieszka na wsi niż w miastach……….
G. W ostatnich 20 lat szybko rosło zatrudnienie w usługach……….
Zadanie 11 (1,5 pkt)
Przeczytaj opis i podaj, jaki surowiec występuje w tych rejonach. Wybierz spośród
następujących surowców: gaz ziemny, uran, ropa naftowa, węgiel kamienny, węgiel
brunatny, rudy żelaza, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, siarka, sól kamienna
A. Surowiec ten występuje w wielu rejonach naszego kraju, m.in. w okolicach Bełchatowa,
Bogatyni i Konina…………………………
B. Wielkie złoża tego surowca występują na Kujawach, w rejonie Kłodawy i Wieliczki
………………………
C. Złoża tego surowca znajdują się w okolicach Tarnobrzega w Kotlinie
Sandomierskiej…………………..
Zadanie 12 (1 pkt)
Dopasuj typ krajobrazu do każdego opisu wybierając z podanych przykładów.
Krajobrazy: młodoglacjalny, eoliczny, krasowy, staroglacjalny, lessowy
A. Teren równinny poprzecinany szerokimi pradolinami rzek, brak jezior
…………………………………………….
B. Krajobraz urozmaicony, występują liczne ostańce skalne, ponory, wywierzyska,
jaskinie…………………………………………….
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Zadanie 13 (2 pkt)
Podaj nazwę parków narodowych zaznaczonych na mapie numerami:
10……………………………………………..12……………………………………….
13………………………………………………17………………………………………..

Zadanie 14 (2 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
A. Marmur jest skałą osadową …….
B. Największym rejonem eksploatacji węgla kamiennego jest Wyżyna Śląska ..……
C. Najgłębszym jeziorem w Polsce jest jezioro Śniardwy…….....
D. Największa kopalnia siarki znajduje się w Bełchatowie……..
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Zadanie 15 (2 pkt)
Zaznacz i podpisz na mapie następujące rzeki: Warta, San, Noteć, Bug

Zadanie 16 (2 pkt)
Wymień po dwa pozytywne i dwa negatywne skutki migracji zagranicznych:
Pozytywne skutki:
1………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Negatywne skutki
1………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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Zadanie 17 (2 pkt)
Podaj dwie cechy rolnictwa ekstensywnego:
1………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Zadanie 18 (2 pkt)
Zaznacz na mapie Europy następujące jednostki geograficzne (wpisz numery):
1. Sycylia 2. Zatoka Botnicka 3. Półwysep Iberyjski 4. Kanał La Manche

Zadanie 19 (1 pkt)
Zaznacz dwie cechy typowe dla polskiego rolnictwa:
A. Uprawa głównie kukurydzy i żyta.
B. Dominacja gospodarstw do 5 ha.
C. Dominacja prywatnej własności użytków rolnych nad własnością państwową.
D. Znacznie większy chów owiec niż chów trzody chlewnej.
E. Bardzo duży udział gospodarstw ekologicznych.
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