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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH 

TEST EGZAMINACYJNY – 2019 r. 

 

 

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

                                                                                            

 Punkty………/30:1,5………./20 

 

 

Zadanie 1 (0,5 pkt) 

  

Powierzchnia Polski wykazuje ogólne nachylenie w kierunku: (zaznacz właściwą 

odpowiedź) 

 

A. z południowego wschodu na północny zachód. 

B. z północnego wschodu na południowy zachód. 

C. z zachodu na wschód. 

Zadanie 2. (0,5 pkt) 

 

Podkreśl nazwę miejscowości, w której najwcześniej jest wschód słońca. 

Berlin                   Warszawa                 Londyn                         Tokio 

 

Zadanie 3. (0,5 pkt) 

 

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

Warszawa            Białystok           Gdańsk               Kraków 

 

Zadanie 4. (0,5 pkt) 

W styczniu nad obszar Polski napłynęły masy powietrza z zachodu. Jakiej pogody 

możemy się spodziewać? 

 

A. ciepłej i suchej 

B. wietrznej z opadami 

C. mroźnej i bezwietrznej 
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Zadanie 5. (2 pkt) 

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

lub F ‒ jeśli jest fałszywa.  

 Polskie wyżyny powstały w erze kenozoicznej P F 

 Węgiel kamienny powstawał w erze paleozoicznej 

 

P F 

 Obecnie mamy erę kenozoiczną 

 

P F 

Góry Świętokrzyskie są młodsze niż Tatry 

 

P F 

Karpaty są starsze niż Sudety 

 

P F 

 

Zadanie 6. (2 pkt) 

 

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

właściwą kolejność 

 

A. Prekambr 

B. Kenozoik 

C. Paleozoik 

D. Mezozoik 

 

Era najstarszej  Era najmłodszej 

    

 

 

Zadanie 7. (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 powstały w środowisku wilgotnym, najczęściej w dolinach rzek; 

składają się na niego wierzby, topole, jesiony, wiązy, dęby, olsze; cechuje się bardzo bogatym 

runem leśnym; w podłożu występują żyzne gleby brunatne, czarne ziemie bagienne lub mady 

.………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 8. (2 pkt) 

Zaznacz (zakreskuj) obszar Polski pasa wyżyn. 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 

Bryza to lokalna nazwa wiatru fenowego w Azji  

 

P F 

Erozja to niszczenie podłoża przez rzeki, lodowce, fale morskie, wiatry 

 

P F 

Klif to wysoka, stroma, czasem nawet pionowa ściana brzegu 

morskiego, ukształtowana w wyniku abrazji  

P F 

 

. 
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Zadanie 10. (2 pkt) 

Podpisz zaznaczone państwa i podkreśl te, które z nich należą do Unii Europejskiej 

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

3…………………………………………….4…………………………………………. 

 

.  

 

Zadanie 11. (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 12. (0,5 pkt) 

Wskaż nazwę obiektu przyrodniczego znajdującego się na Liście UNESCO. 

 

A. Puszcza Niepołomicka 

B. Puszcza Kampinoska 

C. Puszcza Jodłowa 

D. Puszcza Białowieska 
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Zadanie 13. (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 Białe 

 

Zadanie 14. (1 pkt) 

 

Wskaż jeziora  przybrzeżne. 

 

A. Śniardwy 

B. Jamno 

C. Dąbie 

D. Łebsko 

E. Druzno 

F. Mamry 

 

Zadanie 15. (1 pkt) 

 

Gdzie w Polsce występują rędziny? 

 

A. na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim 

B. na Wyżynie Śląskiej i Nizinie Podlaskiej 

C. na Mazowszu i w Wielkopolsce 

D. na Lubelszczyźnie i Wyżynie Kieleckiej 

E. nad morzem i w Tatrach 
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Zadanie 16. (2 pkt) 

Rysunek przedstawia ruch powietrza wokół ośrodków barycznych na półkuli północnej  

i południowej. Oceń prawdziwość zdań. 

 
 

 

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

Na półkuli południowej w niżu barycznym powietrze krąży przeciwnie do kierunku 

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

 

Zadanie 17. (2 pkt) 

 

Podaj przyczyny zahamowania wzrostu liczby ludności Polski od początku lat 90. XX 

wieku. 

1…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..  

 

Zadanie 18. (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 krócej niż mężczyźni P F 
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Zadanie 19. (0,5 pkt) 

 

W którym zestawie umieszczono nazwy rzek płynących w Europie? 

 

1. Tamiza, Ren, Jangcy, Dunaj, Wisła 

2. Tag, Ebro, Łaba, Ren 

3. Wołga, Don, Dniepr, Orinoko 

4. Wełtawa, Pad, Parana, Wisła 

Zadanie 20. (2 pkt) 

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

lub F ‒ jeśli jest fałszywa.  

Wody artezyjskie to wody wgłębne znajdujące się pod ciśnieniem 

hydrostatycznym dzięki specyficznemu ułożeniu warstw skalnych 

(przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych) 

P F 

Retencja to wydzielanie wody z powierzchni roślin (liści, łodyg) 

w postaci pary wodnej i przenikanie jej do atmosfery 

P F 

Bory  to nieporośnięte roślinnością stoki gór pokryte rumoszem 

skalnym powstałym z rozpadu litych skał pod wpływem dużych skoków 

temperatury 

P F 

Bryza to proces niszczenia brzegów przez falującą wodę P F 

Zadanie 21. (2 pkt) 

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

lub F ‒ jeśli jest fałszywa.  

Węgiel kamienny można transportować na większe odległości, dlatego 

elektrownie korzystające z tego paliwa znajdują się w różnych 

miejscach kraju, np. przy większych miastach. 

P F 

Najwięcej elektrowni cieplnych w Polsce znajduje się w pasie 

pobrzeża  

P F 

W Polsce węgiel jest głównym źródłem uzyskiwanej energii P F 

W Polsce maleje rola odnawialnych źródeł energii ze względu na 

niekorzystne warunki klimatyczne 

P F 
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Zadanie 22. (2 pkt) 

 

 
Podaj literę, gdzie znajdują się następujące parki narodowe: 

Kampinoski Park Narodowy………………………………………….   

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

Pieniński Park Narodowy………………………………………………  

 

Zadanie 23. (1 pkt) 

Podaj, jakie surowce mineralne eksploatowane są w następujących rejonach. 

 

1. Nizina Śląska – rejon Lubina i Głogowa……………………………. 

2. Nizina Wielkopolska – rejon Kłodawy……………………………... 

3. Wyżyna Lubelska…………………………………….. 


