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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH 

TEST EGZAMINACYJNY – 2019 r. 

 

 

Zadania egzaminacyjne – GEOGRAFIA – wersja A kod ucznia................... 

                                                                                            

Punkty………/30:1,5………./20 
 

Zadanie 1 (0,5 pkt) 

 

Które państwa graniczą obecnie z Polską? 

 

1. Federacja Rosyjska, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Węgry, Republika Czeska 

2. Federacja Rosyjska, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Republika Czeska, Niemcy 

3. Niemcy, Republika Czeska, Słowacja, Rumunia, Ukraina, Białoruś, Litwa 

4. Niemcy, Republika Czeska, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa 

 

Zadanie 2. (0,5 pkt) 

 

Podkreśl nazwę miejscowości, w której najpóźniej jest wschód słońca. 

Berlin             Warszawa           Londyn             Tokio 

 

Zadanie 3. (0,5 pkt) 

 

Podkreśl nazwę miejscowości, w której 22 grudnia jest najdłuższy dzień. 

Warszawa            Białystok           Gdańsk               Kraków 

 

Zadanie 4. (0,5 pkt) 

 

Wskaż element dzisiejszego środowiska przyrodniczego Polski, na który bezpośredni 

wpływ miała przeszłość geologiczna. 

 

1. rozmieszczenie stref roślinnych 

2. ułożenie warstw skalnych 

3. świat zwierzęcy 

4. warunki klimatyczne 
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Zadanie 5. (1 pkt) 

 

Wskaż warunki konieczne do tworzenia się węgla.   

 

A. masa roślinna, woda, niska temperatura, wysokie ciśnienie 

B. wysoka temperatura, niskie ciśnienie, warunki beztlenowe, roślinność 

C. roślinność, wysoka temperatura i ciśnienie, warunki beztlenowe 

Zadanie 6. (2 pkt) 

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, 

lub F ‒ jeśli jest fałszywa.  

  

 Polskie wyżyny powstały w erze mezozoicznej P F 

 Węgiel kamienny powstawał w erze paleozoicznej 

 

P F 

 Najstarsze polskie skały pochodzą z prekambru 

 

P F 

Góry Świętokrzyskie są młodsze niż Tatry 

 

P F 

Karpaty są starsze niż Sudety 

 

P F 

Obecnie mamy erę kenozoiczną 

 

P F 

 

Zadanie 7. (2 pkt) 

 

Uporządkuj nazwy er w kolejności od najmłodszej do najstarszej. Wpisz do tabeli 

właściwą kolejność. 

 

A. Prekambr 

B. Kenozoik 

C. Paleozoik 

D. Mezozoik  

Era najmłodsza  Era najstarsza 
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Zadanie 8. (2 pkt) 

 

Zaznacz (zakreskuj) obszar Polski o krajobrazie młodoglacjalnym. Podaj nazwę dwóch 

krain geograficznych znajdujących się na wskazanym obszarze. 

 

 
 

Krainy geograficzne 

 

1……………………………………………………2…………………………………………. 

 

Zadanie 9. (2 pkt) 

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, 

lub F ‒ jeśli jest fałszywa.  

wietrzenie to rozdrabnianie skał pod wpływem czynników 

atmosferycznych  

P F 

ruchy masowe to przemieszczanie zwietrzeliny na stoku pod 

wpływem siły grawitacji 

 

P F 

erozja – niszczenie podłoża przez rzeki, lodowce, fale morskie, 

wiatry 

P F 

akumulacja – osadzanie produktów skalnych 

 

P F 
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Zadanie 10. (0,5 pkt) 

 

W lipcu nad obszar Polski napłynęły masy powietrza z południa. Jakiej pogody możemy 

się spodziewać? 

A. ciepłej i słonecznej 

B. chłodnej i pochmurnej 

C. ciepłej i deszczowej 

Zadanie 11. (2 pkt) 

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, 

lub F ‒ jeśli jest fałszywa.  

Moreny czołowe powstają zarówno przy lodowcach górskich, 

jak i lądolodach 

P F 

Rynnę polodowcową wyżłobiła woda płynąca pod lodowcem  P F 

Pradolinę wyżłobił jęzor lodowca P F 

Gołoborze to warstwa zwietrzałych skał na stoku P F 

 

Zadanie 12. (1 pkt) 

 

Wskaż dwa ośrodki baryczne mające największy wpływ na klimat Polski. 

A. Wyż Azorski 

B. Niż Północnokanadyjski 

C. Wyż Wschodnioazjatycki 

D. Niż Islandzki 

E. Niż Południowoazjatycki 

F. Wyż Grenlandzki 

 

Zadanie 13. (1 pkt) 

 

W zależności od naturalnego środowiska powstania i dominujących gatunków drzew 

wyznaczono w Polsce typy siedliskowe lasu. Podaj nazwę lasu opisanego poniżej: 

Wielogatunkowy las liściasty, niekiedy z domieszką jodły lub modrzewia; główne gatunki 

drzew to grab i dąb (w dąbrowach), a poza tym buk (w buczynach), brzoza (w brzezinach), 

klon, osika, jarzębina; rośnie na dobrych, zazwyczaj wilgotnych glebach brunatnych. 

………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 14. (1 pkt) 

 

Wskaż nazwy mórz, do których uchodzą rzeki płynące w Polsce. 

 

A. Morze Norweskie 

B. Morze Północne 

C. Morze Śródziemne 

D. Morze Bałtyckie 

E. Morze Czarne 

F. Morze Czerwone 

 

Zadanie 15 (1 pkt) 

 

Wskaż jeziora polodowcowe. 

 

A. Śniardwy 

B. Jamno 

C. Dąbie 

D. Gardno 

E. Mamry 

F. Łebsko 

Zadanie 16. (1 pkt) 

Zaznacz nazwy państw bałtyckich. 

 

A. Słowacja 

B. Niemcy 

C. Finlandia 

D. Litwa 

E. Białoruś 

F. Słowacja 

G. Szwecja 

H. Dania 

  

Zadanie 17 (0,5 pkt) 

 

Eutrofizacja to: 

A. wzbogacenie wody w składniki pokarmowe dzięki zasoleniu i podwyższeniu 

temperatury. 

B. wzbogacenie wody w składniki pokarmowe pochodzące z zanieczyszczeń. 

C. pozbawienie wody składników pokarmowych przez zasolenie i niską temperaturę. 

D. pozbawienie wody składników pokarmowych przez ryby i foki 
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Zadanie 18. (2 pkt) 

Rysunek przedstawia ruch powietrza wokół ośrodków barycznych na półkuli północnej 

i południowej. Oceń prawdziwość zdań. 

 

 
 

 

Na rysunku litery A oznaczają wyż, a litery B niż. P F 

Na półkuli północnej w niżu barycznym powietrze krąży przeciwnie do kierunku ruchu 

wskazówek zegara, a na południowej – zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
P F 

 

 

 

 

Zadanie 19 (1 pkt) 

 

Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe. 

 

W Polsce zwiększa się liczba ludności w wieku 

przedprodukcyjnym i zmniejsza się liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym. 

P F 

W Polsce w rocznikach starszych jest więcej kobiet, a w 

rocznikach młodszych więcej mężczyzn. 

P F 

Kobiety w Polsce na ogół żyją dłużej niż mężczyźni, ponieważ 

bardziej dbają o swoje zdrowie. 

P F 
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Zadanie 20. (2 pkt) 

 

Jakie są skutki niskiego przyrostu naturalnego w Europie dla gospodarki tych krajów: 

 
1. …………………………………………………………………………………………………

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

2. …………………………………………………………………………………………………

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

3. …………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 21. (0,5 pkt) 

 

Biopaliwa to: 

 

A. nieodnawialne źródła energii wykorzystywane w energetyce konwencjonalnej. 

B. nieodnawialne źródła energii wykorzystywane w energetyce niekonwencjonalnej. 

C. odnawialne źródła energii wykorzystywane w energetyce niekonwencjonalnej. 

D. odnawialne źródła energii wykorzystywane w energetyce konwencjonalnej 

 

Zadanie 22. (0,5 pkt) 

Wskaż, gdzie w Polsce występują czarnoziemy? 

 

A. na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim 

B. na Wyżynie Śląskiej i Nizinie Podlaskiej 

C. na Mazowszu i w Wielkopolsce 

D. na Lubelszczyźnie, Opolszczyźnie i w Małopolsce 

E. nad morzem i w Tatrach 

 

Zadanie 23. (1 pkt) 

 

Wskaż nazwy 4 miast, których najstarsza część została wpisana na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. 

 

A. Gdańsk 

B. Warszawa 

C. Kraków 

D. Zamość 

E. Łódź 

F. Poznań 

G. Toruń 
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Zadanie 24. (2 pkt) 

 

Podaj literę, gdzie znajdują się następujące parki narodowe: 

Park Narodowy Ujścia Warty………………………………………….   

Karkonoski Park Narodowy………………………………………….  

Park Narodowy Gór Stołowych………………………………………………  

 

Zadanie 25. (2 pkt) 

 

Wyjaśnij pojęcia. Podaj po dwa przykłady aglomeracji. 

Aglomeracja monocentryczna 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Przykłady 

1……………………………………………2…………………………………………  

Aglomeracja policentryczna 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Przykłady 

1……………………………………………2………………………………………… 


