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Zadanie 1 (0 – 2p.)
Na poniższej mapce przedstawiono podział administracyjny Polski.
Podaj nazwy:



województw, które oznaczono numerami „3” oraz „10”,
miast, które są stolicami tych województw.

Numer na mapce:

Nazwa województwa:

Nazwa stolicy:

3

………………………………………

…………………………………………….

10

………………………………………

…………………………………………….
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Zadanie 2 (0 – 1p.)
Wybierz poprawną odpowiedź, korzystając z mapy zamieszczonej w zadaniu nr 1.
Województwa graniczące z województwem łódzkim to m.in.:
A. wielkopolskie, podkarpackie, mazowieckie
B. świętokrzyskie, lubelskie, opolskie
C. mazowieckie, śląskie, kujawsko –pomorskie
D. dolnośląskie, wielkopolskie, świętokrzyskie

Zadanie 3 (0 – 1p.)
Podkreśl zestawienie nazw regionów, na obszarze których okres wegetacyjny jest najdłuższy.
Skorzystaj z poniższej mapy.

A.
B.
C.
D.

Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane
Nizina Śląska, Zachodnia Wielkopolska
Kotlina Warszawska, Nizina Podlaska
Pojezierze Mazurskie, Nizina Mazowiecka
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Zadanie 4 (0 – 1p.)
Na podstawie mapy z zadania nr 3 oraz własnej wiedzy wymień 2 czynniki, które wpływają na
długość okresu wegetacyjnego w Polsce.
Odpowiedź:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5 (0 – 3p.)
a) (0 – 1p) Poniższe zdania dotyczą występowania gleb w Polsce. Wybierz zdania, które
przedstawiają prawdziwą informację, wpisując w kratkę znak X.
A. Typowe gleby na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej to rędziny.
B. Na Żuławach Wiślanych występują gleby zwane madami.
C. Na obszarze Wyżyny Lubelskiej dominują gleby bielicowe.
D. Duży odsetek gleb na Kujawach stanowią czarnoziemy.
b) (0 – 2p) Dokonaj charakterystyki jednej z gleb, wybierając jej nazwę spośród
wymienionych w punkcie a).
Nazwa gleby

Charakterystyczna
cecha

5

Żyzność gleby

Główne uprawy

Zadanie 6 (0 – 2p.)
Na mapce przedstawiono rozmieszczenie parków narodowych w Polsce. Oznaczono je
numerami od 1 do 23. Wykonaj polecenia, wykorzystując mapę i własną wiedzę.

a) (0 – 1p) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli numer oraz nazwę jednego parku
narodowego leżącego w pasie wyżyn.
Nr na mapie

Nazwa parku narodowego

b) (0 – 1p) Podaj nazwy parków narodowych oznaczonych numerami: 15 i 19.
Nr na mapie

Nazwa parku narodowego

15
19
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Zadanie 7 (0 – 2p.)
Poniżej przedstawiono piramidę płci i wieku ludności Polski w 2012 roku. Cyframi 1 – 6
oznaczono fragmenty wykresu. Z której części wykresu można odczytać poniższe
informacje? Wpisz w wykropkowane miejsca odpowiednią cyfrę.

A. Efekt wyżu demograficznego, związanego z dużą liczbą urodzeń po zakończeniu
wojny. ………………………….
B. Echo niżu demograficznego II wojny światowej. ……………………………..
C. Echo powojennego wyżu demograficznego. ………………………………

Zadanie 8 (0 – 5p.)
Japonia cechuje się jedną z najnowocześniejszych gospodarek w świecie.
a) (0 – 2p) Oceń wybrane cechy środowiska przyrodniczego Japonii pod względem ich
wpływu na rozwój gospodarki. Zaznacz w tabeli literę K, jeśli cecha jest korzystna lub
literę N jeśli jest niekorzystna.
Lp.
Cecha środowiska przyrodniczego
Ocena wpływu na rozwój
gospodarki
1.
Warunki klimatyczne, wynikające
K
N
z rozciągłości południkowej i cyrkulacji
monsunowej
2.
Występowanie tajfunów
K
N
3.
Położenie wyspiarskie
K
N
4.
Ukształtowanie powierzchni
K
N
5.
Zasoby surowców mineralnych
K
N
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b) (0 – 2p) Uzasadnij swoją ocenę wpływu na rozwój gospodarki warunków
klimatycznych oraz zasobów surowcowych.
Uzasadnienie:
Warunki klimatyczne
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zasoby surowców mineralnych
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
c) (0 – 1p) Wymień dwa czynniki społeczno – kulturowe, które wpłynęły na rozwój
nowoczesnej gospodarki w Japonii.


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



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

Zadanie 9 (0 – 2p.)
Dzięki przeprowadzonym w latach 90 – XX wieku reformom gospodarczym Indie są obecnie
jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw świata. Efekty tego rozwoju nie
są jednak dzielone w sposób zgodny z oczekiwaniem całego ponadmiliardowego
społeczeństwa.
Podaj dwa przykłady występujących w Indiach kontrastów społecznych i jeden przykład
kontrastu gospodarczego.
Kontrasty społeczne
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontrast gospodarczy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 10 (0 – 1p.)
Uzupełnij poniższy schemat przyczynowo – skutkowy tak aby przedstawiał przebieg cyrkulacji
powietrza w strefie międzyzwrotnikowej. W wykropkowane miejsca schematu wpisz litery,
którymi oznaczono pasujące zdania.

A ͢

………….

͢

………….. ͢

…………..

A. Nad równikiem silnie nagrzane i wilgotne powietrze unosi się do góry. Wówczas
przy powierzchni Ziemi powstaje niż baryczny.
B. W okolicach zwrotników powietrze opada. Wówczas przy powierzchni Ziemi
tworzy się wyż baryczny. Od wyżów zwrotnikowych do niżu równikowego wieją
pasaty.
C. Powietrze ochładza się, a zawarta w nim para wodna skrapla się. Wówczas
powstają deszcze zenitalne.
D. W wyższych częściach atmosfery suche i chłodne powietrze przemieszcza się
w kierunku zwrotników.

Zadanie 11 (0 – 2p.)
Na mapie konturowej Afryki zaznaczono położenie Sahelu.
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W każdym z poniższych zdań wybierz poprawne dokończenie zdania – skreślając część
niepoprawną.

Klimat Sahelu charakteryzuje się małą roczną sumą opadów atmosferycznych/dużą roczną
sumą opadów atmosferycznych.
Na obszarze Sahelu występują głównie wilgotne sawanny i lasy/półpustynie i sawanny.
Strefa Sahelu obejmuje co najmniej kilkanaście państw między innymi Maroko/Sudan.
Ludność zamieszkująca Sahel utrzymuje się głównie z turystyki/rolnictwa.

Zadanie 12 (0 – 1p.)
W którym z miast zaznaczonych na mapie w zadaniu nr 11 występuje klimat podrównikowy?
Odpowiedź: ………………………………………
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Zadanie 13 (0 – 3p.)
W Afryce Zachodniej rozwijają się dwa różne typy rolnictwa: rolnictwo plantacyjne oraz
rolnictwo żarowo – odłogowe.
Wpisz do tabeli po 3 cechy (podaj litery, którymi je oznaczono) każdego z tych typów
rolnictwa. Wybierz je z ramki.
A – wysiewa się lub sadzi jednoroczne rośliny uprawne,
B – wyspecjalizowane w produkcji roślinnej przeznaczonej na sprzedaż,
C – wysoka wydajność produkcji,
D – uprawa roślin wieloletnich i warzyw oraz chów zwierząt na potrzeby własne,
E – po kilku latach uprawy gleby tracą żyzność i pole zostawia się odłogiem,
F – większość produkcji przeznaczona jest na eksport,
G – wyspecjalizowane w produkcji szklarniowej,
H – rolnictwo prymitywne, służące produkcji żywności głównie na własne potrzeby
Cechy rolnictwa w Afryce Zachodniej:
Lp.
1.

Rolnictwo plantacyjne

Rolnictwo żarowo - odłogowe

2.
3.
Zadanie 14 (0 – 1p.)
Przedstaw jeden skutek rolnictwa plantacyjnego w Afryce.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 15 (0 – 2p.)
Uzupełnij schemat modelu przyczynowo – skutkowego, tak aby przedstawiał etapy wylesiania
lasów równikowych, od połowy XX wieku, na obszarze Brazylii. Wpisz w odpowiednich
miejscach litery oznaczające poszczególne etapy.
A.
B.
C.
D.

Masowe wycinanie lasów pod obszary uprawne i miejskie.
Zakładanie osiedli i przeniesienie stolicy w głąb kraju.
Zmniejszanie obszaru lasu równikowego.
Polityka państwa mająca na celu wyrównanie gęstości zaludnienia na obszarze
Brazylii.
E. Rozwój rolnictwa plantacyjnego.
F. Duże dysproporcje w gęstości zaludnienia wschodniej i zachodniej części Brazylii.
…
…

…

A

…
…
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Zadanie 16 (0 – 3p.)
Poniższa mapa przedstawia podział polityczny Ameryki Południowej.
A

B

Strzałki wskazują trasy i kierunki przelotów samolotów.
a)
(0 – 2p) Wymień nazwy kolejnych państw, nad którymi przelatuje samolot z Bogoty
do Paramaribo:
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. …………………………………………………………..
b) (0 – 1p) Nad którymi krainami geograficznymi przelatuje kolejno samolot na trasie
oznaczonej A – B. Wybierz poprawną odpowiedź.

A. Wyżyna Gujańska; Wyżyna Patagońska; Nizina Amazonki; Nizina La Platy
B. Wyżyna Gujańska; Nizina Amazonki; Wyżyna Brazylijska; Nizina La Platy
C. Nizina Orinoko; Andy; Nizina Amazonki; Pampa
D. Wyżyna Gujańska; Atakama; Wyżyna Brazylijska; Wyżyna Patagońska
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Zadanie 17 (0 – 3 p.)
Poniższe informacje dotyczą Australii. Oceń, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe.
Zaznacz w każdym wierszu literę P (prawda) lub F (fałsz).
Informacje, dotyczące Australii
Ponad połowę powierzchni Związku Australijskiego zajmują grunty orne.
Zdecydowana większość Australijczyków żyje w miastach.
Podstawą rolnictwa Związku Australijskiego jest hodowla zwierząt.
Na obszarze Australii znajduje się niewiele surowców mineralnych.
Zdecydowana większość ludności Australii mieszka w jej wschodniej części.
Australia odznacza się dużymi zasobami wód powierzchniowych.

P
P
P
P
P
P
P

F
F
F
F
F
F
F

Zadanie 18 (0 – 2p.)
Oblicz wysokość Słońca nad horyzontem w południe w dniu 22 czerwca w australijskim mieście
Sydney (33°50´S; 151°10´E).
Obliczenia:

Wynik:
Zadanie 19 (0 – 3p.)
Oceń prawdziwość przedstawionych w tabeli twierdzeń dotyczących
okołobiegunowych. Zaznacz obok każdego z nich P (prawda) lub F (fałsz).
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obszarów

Zdanie
P
Niepokryte lodem obszary Arktyki porasta tundra, w której dominują mchy P
i porosty.
W Antarktyce żyją między innymi foki, morsy oraz niedźwiedzie polarne.
P

F
F

Na obszarach Arktyki w przeciwieństwie do Antarktyki wydobywa się P
surowce mineralne.
Charakterystyczną cechą klimatu Antarktyki są bardzo silne wiatry, wiejące P
od morza w kierunku środka kontynentu.
Wybrzeża wielu wysp Arktyki zamieszkują pingwiny.
P

F

Na obszarach okołobiegunowych w ostatnich latach bardzo intensywnie P
zachodzi proces topnienia pokryw lodowych.

F
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F

F
F

BRUDNOPIS
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