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Wersja B 

                                                                                                                    
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 korzyści dla człowieka wynikające z zamieszkiwania w wielkim mieście. 

1) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

2) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

3) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

Zadanie 2 (1 pkt) 

W Warszawie największy kąt padania promieni słonecznych jest (zaznacz właściwą 

odpowiedz).  

a) 22 grudnia 

b) od 21 marca do 23 września 

c) 22 czerwca 

d) 21 marca i 23 września 

 

Zadanie 3 (1 pkt) 

Podkreśl nazwy pasm górskich leżące w Karpatach. 

a)  Karkonosze 

b)  Pieniny 

c)  Bieszczady 

d)  Góry Świętokrzyskie 

Zadanie 4 (2 pkt) 

Uszereguj podane skale od największej do najmniejszej. 

a) 1 cm – 5 km     b) 1: 500       c) 1 cm – 20 km     d) 1: 50000 

…………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 5 (2 pkt) 

Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. 

a) Występowanie pór roku jest następstwem ruchu obrotowego Ziemi………….. 

b) Zmiana daty jest na 180 południku……………… 

c) Konsekwencją ruchu obiegowego Ziemi jest występowanie zjawiska dnia i nocy 

………… 

d) Dzień polarny na biegunie północnym jest 22 grudnia……………… 

Zadanie 6 (1 pkt) 

Zaznacz nazwę miejscowości, w której najwcześniej jest wschód słońca. 

Łódź              Białystok            Gdańsk                Świnoujście 

Zadanie 7 (4 pkt) 

W każdym zdaniu skreśl fałszywe słowo. 

a) Roczne amplitudy powietrza w klimacie kontynentalnym są niskie/wysokie 

b) Wilgotność powietrza w klimacie kontynentalnym jest niska/wysoka 

c) Roczna suma opadów w klimacie morskim jest niska/wysoka 

d) W klimacie śródziemnomorskim lata są wilgotne/suche 

Zadanie 8 (1 pkt) 

Wyjaśnij, dlaczego najwięcej elektrowni cieplnych w Polsce znajduje się na Górnym Śląsku 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

Zadanie 9 (2 pkt) 

Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. 

a) W Polsce dominującymi glebami są bielice…………………… 

b) Czarnoziemy należą do najżyźniejszych gleb na świecie……………….. 

c) Największa erozja gleb występuje na terenach o znacznym nachyleniu stoków……… 

d) Skałą macierzystą rędzin jest podłoże lessowe……………. 

Zadanie 10 (1 pkt) 

Wyjaśnij przyczynę występowania wielu jezior w Tatrach. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 11 (4 pkt) 

Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. 

a)  W Polsce najwięcej ludności pracuje w przemyśle……… 

b)  Aglomeracja warszawska jest aglomeracją policentryczną……….. 

c)  W Polsce wśród gospodarstw rolnych indywidualnych dominują gospodarstwa o 

powierzchni ponad 20 ha……………… 

d)  Najliczniejszą grupę wiekową stanowią Polacy w wieku 18-65 lat……………… 

 

Zadanie 12 (1 pkt) 

Podkreśl nazwę obiektu wpisanego na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego UNESCO. 

a) Kopalnia soli w Bochni 

b) Zamek krzyżacki w Malborku 

c) Stare Miasto we Wrocławiu 

d) Stare Miasto w Poznaniu 

 

Zadanie 13 (4 pkt) 

Uzupełnij następujące zdania. 

a) Rysy są najwyższym szczytem……………………………….. 

b) Najwyższym szczytem Sudetów jest………………………………………. 

c) Połoniny, czyli łąki górskie występują w…………………………………… 

d) Najwyższy wodospadem w Polsce jest …………………………………… 

 

Zadanie 14 (3 pkt) 

Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. 

a) Zbożem, które ma największy udział w strukturze zasiewów w Polsce jest żyto……. 

b) W polskich gospodarstwach hoduje się przeważnie trzodę chlewną, bydło i drób…… 

c) Głównymi rejonami upraw pszenicy w Polsce są: Żuławy Wiślane, Wyżyna Lubelska 

i Nizina Śląska…..... 
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Zadanie 15 (3 pkt) 

Podaj, jakie funkcje pełnią lasy. 

1) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

2) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

3) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

Zadanie 16 (3 pkt) 

W każdym zdaniu skreśl fałszywe słowo. 

a) Bór to kompleks leśny, w którym dominują drzewa iglaste/drzewa liściaste 

b) Na wilgotnych obszarach w dolinach rzecznych występują grądy/lasy łęgowe 

c) Najwyższą lesistość w Polsce ma województwo łódzkie/ województwo lubuskie 

 

Zadanie 17 (3 pkt) 

Zaznacz na mapie województwo dolnośląskie (wpisz literę D) i podpisz na mapie nazwy 

województw sąsiadujących z tym województwem: 

 

 

 

 

Zadanie 10 (1 pkt) 

Wymienione poniżej nazwy jezior przyporządkuj do odpowiedniej grupy. 

Łebsko, Śniardwy, Hańcza, Jamno, Gardno, Mamry    

 

a) Jeziora polodowcowe: .............................................................................................................. 

b) Jeziora przybrzeżne: ............................................................................................................... 


