GEOGRAFIA-OMNIBUS 2019
1. Step w Ameryce Północnej to inaczej:
a) Tundra b) Tajga c) Pampa d) Preria
2. Fawele to dzielnice nędzy w:
a) Meksyku b) USA c) Brazylii d) Peru
3. W Polsce wyróżnia się sześć termicznych pór roku:
Termiczne przedwiośnie to dni ze średnią temperaturą dobową:
a) od 0 do 5°C b) powyżej 15 °C c) od 0 do 10°C

d) od 5 do 10°C

4. Uzupełnij zdania:
Najmniejszym parkiem narodowym w Polsce jest ………………………………………………...…..
Najmłodszym parkiem narodowym w Polsce jest …………………………………………….………
5. Skrajnym punktem na zachodzie Polski jest:
a) zakole Bugu
b) Jastrzębia Góra
c) szczyt Opołonek

d) zakole Odry

6. Dopisz, czy dany region to nizina, wyżyna czy kotlina:
………………………………………. Lubelska
………………………………………. Wielkopolska
………………………………………. Sandomierska
7. Zaznacz masę powietrza, która zimą przynosi pogodę suchą i mroźną:
a) powietrze arktyczno-morskie
c) powietrze zwrotnikowo-kontynentalne
b) powietrze polarno-morskie
d) powietrze polarno-kontynentalne
8. Wyjaśnij, czym jest system rzeczny.
9. Oblicz przyrost rzeczywisty kraju, w którym w 2017 roku zmarło 120 tys. osób, urodziło się 140 tys.
dzieci, zaś saldo migracji wyniosło -50 tys. osób.
10. Podaj trzy przykłady funkcji miast.
11. Mniejszość białoruska jest najliczniejsza w województwie:
a) lubelskim
b) podkarpackim c) warmińsko-mazurskim
12. Najmniejsza gęstość zaludnienia występuje:
a) w woj. małopolskim
b) w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim

d) podlaskim

c) w woj. świętokrzyskim i lubelskim
d) w woj. podkarpackim

13. W którym podpunkcie zamieszczono nazwy państw Bliskiego Wschodu?
a) Iran, Irak, Libia
c) Turcja, Kuwejt, Pakistan
b) Jordania, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie
d) Irak, Chiny, Indie
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14. Uzupełnij tabelę nazwami rzek podanymi poniżej:
Nysa Kłodzka, Bzura, Dunajec, Warta, Wieprz, Łeba, Barycz
Dopływy Wisły

Dopływy Odry

Rzeki Przymorza

15. Obszar, z którego rzeki spływają do jednego morza nazywamy:
a) zlewiskiem
b) dorzeczem
c) ujściem
d) dopływem
16. Zaznacz podpunkt, w którym wymieniono funkcje lasów mającą największe znaczenie
gospodarcze:
a) siedlisko różnorodnych gatunków roślin i zwierząt
b) dostarczanie drewna
c) ochrona gleb przed niszczeniem
d) dostarczanie runa leśnego
17. Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli informacja
jest fałszywa:
1.

Większość miast w Polsce założono w średniowieczu.

P

F

2.

Współczesne miasta pełnią kilka funkcji jednocześnie.

P

F

3.

Procesy rozwoju istniejących
wskaźnikiem urbanizacji.

P

F
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18. Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli informacja
jest fałszywa:
1.

Największym państwem Europy jest Francja.

P

F

2.

W 1993 r. Czechosłowacja rozpadła się na dwa państwa: Czechy i Słowację.

P

F

3.

Grenlandia jest terytorium zależnym od Danii.

P

F

19. Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli informacja
jest fałszywa:
1.

Bałtyk jest morzem chłodnym, w którym temperatura wody rzadko przekracza
8°C.

P

F

2.

Pokrywa lodowa w północnej części Zatoki Botnickiej utrzymuje się nawet
przez pół roku.

P

F

3.

W morzu Bałtyckim żyje kilka gatunków fok. Jednym z nich jest foka szara.

P

F

4.

Najgłębsze miejsce na Bałtyku leży u wybrzeży Danii.

P

F
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20. Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli informacja
jest fałszywa:
1.

Wspólną cechą większości europejskich rzek jest zasilanie deszczowo-śnieżne.

P

F

2.

Polska leży w zlewiskach Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza
Północnego.

P

F

3.

Drugą pod względem długości polskich rzek jest Odra.

P

F

4.

Najdłuższymi rzekami Europy są: Wołga, Dunaj, Wisła.

P

F

X
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21. Wskaż park narodowy, który jest położony w bliskiej odległości od stolicy Polski:
a)
b)
c)
d)

Białowieski Park Narodowy
Drawieński Park Narodowy
Park Narodowy „Bory Tucholskie”
Kampinoski Park Narodowy

22. Odpowiedz na poniższe pytania:
Miesiące

I

III

IV

Średnia
temperatura
-3,3 -2,1 1,9
powietrza (°C)

7,7

13,5 16,7 18,0 17,3 13,1 8,2

3,2

-0,9

Suma opadów (mm)

33

58

41

32

22

II

21

26

V

VI

71

VII VIII IX

69

62

43

37

Roczna amplituda temperatury powietrza wynosi:
a) -18°C b) 18,5°C c) 21,3°C
d) 32,9°C
Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi:
a) 555 mm b) 515 mm c) 466 mm d) 255 mm
23. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania:
Górami fałdowymi w Europie są np.:
a) Pireneje i Alpy b) Harz i Schwarzwald

c) Karpaty i Harz

24. Podkreśl zdanie opisujące grąd:
a) lasy z przewagą drzew iglastych
b) porastają one piaszczyste obszary, na których występują gleby bielicowe
c) lasy występujące w bagiennych obniżeniach
d) lasy liściaste z przewagą dębu i grabu
25. Zaznacz nazwę regionu Polski, w którym występują czarnoziemy:
a) Nizina Podlaska b) Pojezierze Mazurskie c) Wyżyna Lubelska

d) Tatry

26. Zaznacz poprawne dokończenie zdania:
Odległość między Władysławowem a Helem na mapie w skali 1:2 000 000 wynosi 1,7 cm. Natomiast w
terenie odległość między tymi miastami wynosi:
a) 17 km b) 34 km c) 3,4 km d) 170 km
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27. Zaznacz zestaw zawierający nazwy elektrowni wodnych w Polsce:
a) Bełchatów, Połaniec, Opole
c) Żarnowiec, Żydowo, Porąbka-Żar
b) Solina, Białystok, Włocławek
d) Bogatynia, Konin, Brzezie
29. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania:
Wśród użytków rolnych w Polsce najmniejszy udział mają:
a) łąki i pastwiska
b) grunty orne
c) sady
d) lasy
30. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania:
Głównymi obszarami hodowli trzody chlewnej w Polsce są:
a) Karpaty i Pojezierze Mazurskie
b) Nizina Śląska i Sudety
c) Nizina Wielkopolska i Pojezierze Wielkopolskie
d) Karpaty i Sudety
31. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania:
Największą powierzchnię upraw w Polsce zajmuje:
a) pszenżyto
b) żyto
c) pszenica
d) owies

