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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH 

TEST EGZAMINACYJNY – 2020 r. 

 

 

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

                                                                                            

Punkty…………/ 20 
 

 

 

Zadanie 1. (2 pkt) 

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

lub F ‒ jeśli jest fałszywa.  

  

Wielki Basen Artezyjski znajduje się w Australii P F 

Grenlandia to terytorium Danii P F 

Najludniejszym kontynentem jest Afryka P F 

Afryka jest kontynentem o niskim współczynniku przyrostu naturalnego P F 

W krajach wysoko rozwiniętych większość pracujących zatrudniona jest 

w przemyśle 

P F 

 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 

 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedzi A lub B oraz 1 lub 2 

W latach 60. XX wieku w Chinach występował: 

 

A Niski współczynnik przyrostu 

naturalnego 

 

 

spowodowany 

1 Wprowadzeniem programu 

kontroli urodzeń 

B Wysoki współczynnik 

przyrostu naturalnego 

2 Utrwaleniem tradycyjnego 

modelu rodziny wielodzietnej 

oraz spadkiem współczynnika 

zgonów 
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Zadanie 3. (1 pkt) 

 

Dokończ zdanie – zaznacz właściwą odpowiedź 

Rdzennymi mieszkańcami Australii są: 

1. Malgasze 

2. Zambosi 

3. Aborygeni 

4. Metysi 

 

 

Zadanie 4. (2 pkt) 

 

Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia spośród podanych w nawiasach, tak aby 

informacje dotyczące zróżnicowania ludności świata były prawdziwe. 

1. Rdzenni mieszkańcy Australii należą do odmiany (czarnej / białej) ...................................... 

2. Językiem urzędowym w Brazylii jest język (portugalski / hiszpański) ............................... 

3. Językiem urzędowym w Meksyku jest język (angielski / hiszpański) ............................... 

4. Językiem urzędowym w Argentynie jest język (portugalski / hiszpański) ............................... 

 

 

 

Zadanie 5. (2 pkt) 

Zaznacz poprawne dokończenie zdań 

1 Wilgotny las równikowy w Ameryce Południowej to selva 

pampa 

2 Roślina żyjąca na innej roślinie to sukulent 

epifit 

3 Amazonka uchodzi do oceanu Atlantyckiego 

Spokojnego 

4 Opady na Nizinie Amazonki są  niskie 

wysokie 

5  Najwyższym wodospadem na świecie jest wodospad  Salto Angel 

Iguazú 
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Zadanie 6. (2 pkt) 

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

lub F ‒ jeśli jest fałszywa.  

  

Ganges jest świętą rzeką dla wyznawców islamu P F 

Ameryka Południowe leży we wszystkich strefach 

klimatycznych (duża rozciągłość południkowa) 

P F 

Tornado to występująca w Ameryce Północnej trąba 

powietrzna 

P F 

Bliski Wschód posiada bardzo bogate zasoby węgla 

kamiennego 

P F 

Zielona rewolucja to okres wprowadzania nowych odmian 

pszenicy i ryżu 

P F 

 

 

 

Zadanie 7. (2 pkt) 

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

lub F ‒ jeśli jest fałszywa.  

 

Do Mekki pielgrzymują wyznawcy islamu P F 

W hinduizmie jest zakaz spożywania mięsa wieprzowego P F 

W islamie jest zakaz spożywania mięsa wieprzowego P F 

95% ludności Bliskiego Wschodu to wyznawcy islamu – muzułmanie P F 

 

Zadanie 8. (1 pkt) 

 

Podaj skutki gospodarcze i społeczne niskiego przyrostu naturalnego w Europie 

 

1..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 9. (1 pkt) 

 

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

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

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

 

.  

 

 

Zadanie 10. (1 pkt) 

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

lub F ‒ jeśli jest fałszywa.  

22 grudnia promienie słoneczne padają prostopadle na równik P F 

21 marca promienie słoneczne padają prostopadle na równik P F 

Ziemia obraca się ze wschodu na zachód   P F 

W ciągu godziny Ziemia obraca się o 15° P F 
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Zadanie 11. (3 pkt) 

 

 
Zaznacz na mapie Europy następujące jednostki geograficzne (wpisz nr, np. 1, 2….) 

1. Islandia 

2. Irlandia 

3. Półwysep Kolski 

4. Sycylia 

5. Półwysep Pirenejski 

6. Półwysep Apeniński 

7. Morze Północne 

8. Półwysep Skandynawski 
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Zadanie 12. (2 pkt) 

 

Wyjaśnij pojęcia: megalopolis i aglomeracja monocentryczna. Podaj po dwa przykłady. 

 

Megalopolis 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Przykłady 

1……………………………………………2…………………………………………  

Aglomeracja monocentryczna 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Przykłady 

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


