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Zadanie 1 (0 – 1 p.) 

Spośród wymienionych niżej następstw ruchów Ziemi podkreśl tylko te, które są 

konsekwencją ruchu obiegowego.  

A. Występowanie dnia i nocy. 

B. Zjawisko dnia i nocy polarnej. 

C. Strefy czasowe na Ziemi.   

D. Zmiany długości trwania dnia i nocy w ciągu roku. 

E. Zmiany wysokości górowania Słońca w ciągu roku.  

 

 

Zadanie 2 (0 – 1 p.) 

Odległość między dwoma punkami na mapie w skali 1: 5 500 000 wynosi 3 cm.  

Odległość między tymi punktami w rzeczywistości wynosi 

A.  16 500 km. 

B.  1550 km. 

C.  165 km. 

D.  1650 km. 

 

Zadanie 3 (0-2p.) 

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

 

Zdecydowana większość obszaru Polski leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego.        …… 

Tylko zachodnia część powierzchni naszego kraju leży w strefie UTC + 2.                               …… 

Na całym obszarze Polski obowiązuje ten sam czas urzędowy.                                                 …… 

Zmiana czasu z letniego na zimowy następuje w Polsce zimą.                                                   ……                           

22 czerwca w Świnoujściu dzień jest około godzinę krótszy niż w Ustrzykach Górnych.       ……  
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Zadanie 4 (0 – 3p.) 

Na mapie zaznaczono literami A - F regiony geograficzne. Wybierz spośród podanych 

w ramce  i wpisz do tabeli nazwy własne tych regionów. Podaj nazwy pasów rzeźby terenu, 

w których one leżą. 

 

 

Nazwy regionów geograficznych: 

Pojezierze Pomorskie       Pojezierze Mazurskie           Żuławy Wiślane                         Karpaty        
Pobrzeże Szczecińskie      Wyżyna Śląska                       Kotlina Sandomierska               Polesie 
Wyżyna Lubelska               Nizina Mazowiecka              Kotlina Oświęcimska                 Sudety 

   

Litera na 
mapie 

Nazwa regionu geograficznego Nazwa pasa rzeźby terenu 

     A   

     B   

     C   

     D   

     E   

     F   
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Zadanie 5 (0 – 1p.) 

Podkreśl zdania, które podają nieprawdziwe informacje o ukształtowaniu powierzchni 

Polski. 

a) Polska jest krajem wybitnie wyżynnym. 

b) Rzeźba Polski wykazuje układ pasowy. 

c) Powierzchnia Polski obniża się z południa ku północnemu zachodowi. 

d) Rzeźba terenu w pasie pobrzeży ma charakter staroglacjalny. 

e) Rzeźba  terenu w pasie pojezierzy ma charakter młodoglacjalny. 

 

Zadanie 6 (0-2p.) 

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

1) Gołoborza są charakterystyczne w krajobrazie Gór Sowich.    ……… 

2) Najwyższym polskim pasmem górskim są Karkonosze.     ……… 

3) Bieszczady są najbardziej wysuniętym na wschód pasmem polskich Beskidów.  ……… 

4) Karpaty dzielą się na: Zachodnie, Wschodnie i Południowe.    ……… 

5) W Tatrach Wysokich występują liczne jaskinie krasowe.                 ……… 

 

Zadanie 7 (0-1p.) 

Najwyższym szczytem polskich Tatr są Rysy (2499 m n.p.m.), natomiast Sudetów – Śnieżka 

(1602 m n.p.m.). Wyjaśnij dlaczego Sudety  nie osiągają tak dużej wysokości, jak Tatry? 

 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 8 (0-2p.) 

Na mapce przedstawiono rozkład średnich rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce. 

Literą A oznaczono wybrany obszar. 

 

 
a) (0-1p.) Uporządkuj na podstawie mapy wymienione poniżej nazwy regionów 

geograficznych Polski według wielkości rocznej sumy opadów. Wpisz nazwy regionów w 

odpowiednie miejsca schematu. 

 

1.Nizina Podlaska              2.Kujawy                 3.Podhale                  4.Pojezierze Pomorskie 

 

 

Najmniejsze roczne sumy opadów          ---------------------------------------------->                    Największe roczne sumy opadów 

    

 

b) (0-1p.) Na obszarze oznaczonym na mapie literą A występują większe roczne sumy 

opadów atmosferycznych niż na obszarach otaczających. Podkreśl główną przyczynę, 

wybierając spośród poniższych odpowiedzi. 

 Znajdują się tu obszary zwartych kompleksów leśnych.  

 Obszar leży na znacznej wysokości nad poziomem morza. 

 Występują tu wzniesienia moreny czołowej. 
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Zadanie 9 (0-3p.)  

Poniższe zdania dotyczą gleb, występujących w Polsce. 

a) (0-2p.) Oceń prawdziwość poniższych zdań, pisząc odpowiednio prawda lub fałsz. 

 

 Na obszarze Wyżyny Lubelskiej dominują gleby bielicowe                        ……………… 

 Na Żuławach Wiślanych występują gleby zwane madami                          ……………… 

 Duży odsetek gleb na Kujawach stanowią czarnoziemy                              …………….. 

 Typowe gleby na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej to rędziny        ……………… 

 

b) (0-1p.) Wybierz jedno dowolne zdanie, które oceniłeś (aś) jako prawdziwe i wyjaśnij 

przyczynę powstania wymienionych gleb w danym regionie. (co przyczyniło się do ich 

powstania?) 

Wyjaśnienie: 

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

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

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

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

 

Zadanie 10 (0-2p.) 

Na mapce przedstawiono rozmieszczenie parków narodowych w Polsce. Oznaczono je 

numerami od 1 do 23. Wykonaj polecenia, wykorzystując mapę i własną wiedzę. 
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a) (0-1p.) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli numer oraz nazwę jednego  parku 

narodowego leżącego w pasie wyżyn.  

 

Numer na mapie                     Nazwa parku narodowego 

  
 

b) (0-1p.) Podaj nazwę parku oznaczonego numerem 19 oraz nazwę pasa rzeźby, w którym 

on znajduje się. 

 

        Nazwa parku narodowego nr 19 Nazwa pasa rzeźby terenu 

  
                                

 

Zadanie 11 (0 – 2p.) 

Na poniższej mapce zaznaczono rejony występowania w Polsce ważnego surowca   

mineralnego. 

a) (0 – 1p.) Podaj nazwę tego surowca. 

………………………………………. 

b) (0 – 1p.) Podaj 2 przykłady gospodarczego zastosowania tego surowca. 

- ………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 12 (0-2p.) 

W ramce wymieniono kilka największych miast Polski. 

 

Kraków        Katowice        Lublin         Łódź           Szczecin          Gdańsk          Wrocław  
 

 

a) (0-1p.)  Wybierz  trzy największe spośród nich. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

b) (0-1p.) Wymień dwa problemy, które dotykają mieszkańców dużych miast w naszym 

państwie. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 13 (0-2p.)  

Oceń prawdziwość podanych w tabeli zdań dotyczących zagadnień demograficznych Polski, 

stawiając znak X w rubryce „prawda” lub „fałsz”.  

 

                                                        Zdania Prawda Fałsz 

W Polsce rodzi się więcej dziewczynek niż chłopców, dlatego 
wśród osób powyżej 40 roku życia wyraźnie zaznacza się 
przewaga liczby kobiet nad mężczyznami. 

  

Obszary o największej gęstości zaludnienia w naszym kraju to 
m.in. Warszawa i jej okolice, Wyżyna Śląska i Trójmiasto. 

  

Największym wskaźnikiem urbanizacji w Polsce charakteryzuje 
się województwo śląskie. 

  

Saldo migracji w Polsce od wielu lat jest ujemne.   

Przeciętna długość trwania życia Polaków jest zbliżona do 
przeciętnej długości trwania życia mieszkańców Europy 
Północnej. 

  

Wśród czynników decydujących o rozmieszczeniu ludności w 
Polsce najważniejszymi są dostęp do wody pitnej oraz warunki 
klimatyczne. 
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Zadanie 14  (0 – 1p.) 

Poniżej pogrupowano województwa według różnych kryteriów. Każdemu zestawieniu 

województw przyporządkuj właściwe kryterium doboru, wybierając z podanych w ramce. 

Skorzystaj z poniższej mapy podziału administracyjnego Polski. 

 Zestawienie województw:     Kryterium doboru: 

1. podlaskie, lubuskie, opolskie    ……………………………….. 

2. lubelskie, podlaskie, podkarpackie   ……………………………….. 

3. dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie ……………………………….. 

4. mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie  ……………………………….. 

 

Kryteria doboru województw: 

 

A – położone są przy zachodniej  granicy państwowej        B – położone są przy wschodniej 
granicy państwowej           C – graniczą z sześcioma województwami            D – położone są 
przy północnej granicy Polski                    E -  należą do najmniej zaludnionych województw 
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Zadanie 15 (0 – 2p.)  

 

Rozpoznaj rośliny uprawiane w Polsce na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli. 

Wpisz ich nazwy w odpowiednim wierszu, wybierając spośród nazw podanych w ramce. 

 

jęczmień                 chmiel                owies              jabłka                  śliwki                    żyto 
 

Lp. Informacje Nazwa rośliny 

1. Roślina ta jest uprawiana przede wszystkim na 
terenach podgórskich i górskich oraz we wschodniej 
części kraju. Ma ona niewielkie wymagania klimatyczne 
i glebowe. 

 

2. Największe obszary upraw tej rośliny znajdują się na 
Wyżynie Lubelskiej. Posiada ona duże wymagania 
klimatyczne (spore nasłonecznienie) i glebowe. Roślina 
ma zastosowanie głównie w przemyśle piwowarskim i 
farmaceutycznym. 

 

3. Uprawy występują głównie na Nizinie Mazowieckiej. 
Polska przoduje w produkcji i eksporcie wśród państw 
Unii Europejskiej oraz jest w czołówce światowych 
producentów. 

 

4. Roślina ta jest uprawiana m.in. na Równinie 
Wrocławskiej i Pojezierzu Kujawskim. Posiada ona duże 
wymagania glebowe. Ma zastosowanie głównie do 
produkcji kasz oraz jako roślina pastewna. 

 

 

Zadanie 16 (0 – 2p.) 

Poniżej wypisano 8 obiektów turystycznych Polski. Cztery (4 ) z nich znajdują się na liście 

Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Podkreśl te (4) nazwy. 

 

a) Woliński Park Narodowy 

b) Stare Miasto w Zamościu 

c) Puszcza Białowieska 

d) Ojcowski Park Narodowy 

e) Zamek krzyżacki w Malborku 

f) Stare Miasto we Wrocławiu 

g) Hala Stulecia we Wrocławiu 

h) Wydmy śródlądowe w Puszczy Kampinoskiej 
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Zadanie 17 (0-2p.)  

Na fotografiach przedstawiono wybrane obiekty, które stanowią atrakcje turystyczne woj. 

lubelskiego. 

Wpisz do tabeli nazwy obiektów, wybierając z ramki oraz nazwy miejscowości, w których się 

one znajdują. Skorzystaj z własnej wiedzy oraz poniższej mapki. 
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Nr 1 

 
Nr 2 

  
Nr 3 

 
Nr 4 

  
Nr 5 

 
Nr 6 

 

Kościół na Wyspie                                     Zamek                                       Kamieniczki ormiańskie        
Muzeum Pałacu Zamoyskich                   Muzeum Wsi                           Fragment Rynku 

 

Nr 
fotografii 

Nazwa zabytku Nazwa miejscowości 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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Zadanie 18 (0 – 2p.) 

Do podanych w tabeli regionów Lubelszczyzny dobierz po dwa najbardziej charakterystyczne 

elementy krajobrazu. Wybierz je z ramki. (wybrany element krajobrazu przyporządkuj tylko 

do jednego regionu) 

   Nazwa regionu                      Charakterystyczne elementy krajobrazu 

   Polesie Lubelskie - 
 
- 

Wyżyna Lubelska (okolice 
Kazimierza Dolnego)  

- 
 
- 

    Roztocze - 
 
- 

 

Charakterystyczne cechy przyrodnicze: 

A – ujścia deltowe            B – obszary bagienne i torfowiskowe          C – dolina Biebrzy                     
D – gęsta sieć wąwozów lessowych       E – jeziora rynnowe        F – lasy jodłowe i bukowe                        
G – wydmy ruchome        H – dolina Wisły        I – jeziora krasowe        J – ostańce krasowe                            
K – wodospady (szumy) 

  

Zadanie 19 (0 - 3p.)  
Oblicz brakujące wskaźniki demograficzne dla województwa lubelskiego. Odpowiedzi wpisz 

do tabeli. 

Województwo Powierzchnia 
Liczba 

ludności 
w mln. 

Urodzenia 

‰ 
Zgony 

‰ 

Przyrost 
naturalny 

‰ 

Saldo 
migracji 

‰ 

Przyrost 
rzeczywisty 

‰ 

Gęstość 
zaludnienia 

lubelskie 25 122km2 2, 133  9,210 10,430  - 0,002   

 

Obliczenia: 

a) (0 - 1p.) Przyrost naturalny (‰): 

 

 

b) (0 – 1p.)  Przyrost rzeczywisty (‰): 
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c) (0 – 1p.) Gęstość zaludnienia: 

 

 

 

 

Zadanie 20 (0 - 2p.) 

Na mapie konturowej zaznaczono województwa, których stopień zurbanizowania jest niższy 

niż 50%. 

 

 

a) (0 – 1p.)  Zapisz nazwy województw oznaczonych literami: 

A. .....................................................   C. .............................................................. 

D. ..................................................... 

b) (0 – 1p.) Podaj dwie przyczyny niskiego poziomu urbanizacji w tym regionie. 

1. 

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

2. 

..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 21 (0 – 2p.)  

Przyporządkuj, wymienionym w tabeli obiektom związanym z działalnością gospodarczą w 

woj. lubelskim nazwy miejscowości, w których się one znajdują. Wybierz je z ramki spośród 

zamieszczonych w ramce. 

Łuków,  Puławy,  Biała Podlaska,  Nałęczów,  Ryki,  Kraśnik,  Chełm,  Krasnystaw,  Włodawa 
  

Lp. Wybrane przykłady obiektów Nazwa miasta 

1. - liczne domy uzdrowiskowe 
- wytwórnia wód mineralnych 

 

2. - fabryka nawozów sztucznych 
- instytuty naukowe związane z rolnictwem 

 

3. - kopalnia kredy piszącej 
- cementownia 

 

4. - cukrownia 
- zakłady przetwórstwa mlecznego 

 

 


