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1. (0 – 2p.) 

Rozpoznaj przedstawione w poniższych opisach krainy geograficzne Polski. Wpisz 

w wykropkowanych miejscach ich nazwy. 

 

a) Kraina ta składa się z kilku pasm oddzielonych różnej szerokości obniżeniami. 

Porastają je lasy bukowo – jodłowe. Powyżej granicy lasów leżą łąki zwane 

połoninami. Kiedyś te obszary były zamieszkane m.in. przez Łemków. 

…………………………………………………………………. 

b) Region ten rozciąga się od Kraśnika do Lwowa. Długość jego wynosi około 180 

km, a szerokość 15 – 30 km. Urozmaiceniem regionu są progi rzeczne i niewielkie 

wodospady np. na rzece Tanwi. …………………………………………………………. 

c) Pasmo górskie w Sudetach. Jego główny grzbiet wznosi się ponad 1500 m n.p.m. 

Największymi miejscowościami w tym regionie są Karpacz i Szklarska Poręba. 

…………………………………………………………….. 

d) Kraina ta zbudowana jest z wapieni jurajskich. Występują tu różne 

charakterystyczne formy krasowe m.in. Grota Łokietka i Maczuga Herkulesa. 

Przez ten region przepływa rzeka Prądnik. 

……………………………………………………………. 

 

 

2. (0 – 3p.)  

Wpisz, w każdej komórce tabeli po jednym poprawnym określeniu wybierając je 

z ramki. 

 

lodowiec górski,       jeziora rynnowe,       wydmy,       lądolód,         gołoborza,  

doliny U – kształtne,      wody lądolodu,        wietrzenie fizyczne       

 

Kraina geograficzna Forma rzeźby Czynnik rzeźbotwórczy 

Pojezierze Pomorskie 
 

 
 

Góry Świętokrzyskie 
 

 
 

Tatry 
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3. (0 – 3p.)  

Poniżej znajduje się mapa przedstawiająca odsetek powierzchni zajmowanej przez 

jeziora w Polsce.  

 

 

 

               Wykonaj następujące polecenia: 

a) (0 - 1p.)  

Wyjaśnij, dlaczego największa jeziorność (odsetek powierzchni zajmowanej przez 

jeziora) występuje w północnej części Polski. 

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

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

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

b) (0 -2p.) Zaznacz na mapie literami A – D lokalizację czterech najważniejszych 

pojezierzy występujących w Polsce: 

A – Pojezierze Pomorskie 

B – Pojezierze Mazurskie 

C – Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie 

D – Pojezierze Wielkopolskie 

 

4. (0 – 1p.)  
Wymień 2 typy genetyczne jezior, które nie występują w części północno – wschodniej 

Polski, a spotykamy je w innych regionach. 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 
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5. (0 – 1p.) 

Podkreśl zestawienie nazw regionów, na obszarze których okres wegetacyjny jest 

najdłuższy.  

 

Skorzystaj z poniższej mapy. 

 

 
A. Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane 

B. Nizina Śląska, Zachodnia Wielkopolska 

C. Kotlina Warszawska, Nizina Podlaska 

D. Pojezierze Mazurskie, Nizina Mazowiecka 

 

6. (0 – 2p.)  

Uporządkuj wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na obszarze Polski od 

najstarszego do najmłodszego. Wpisz w odpowiedniej kolejności litery A – F, którymi 

oznaczono poniżej poszczególne wydarzenia geologiczne. 

 

A. – wypiętrzenie Karpat 

B. – powstanie Bałtyku 

C. – powstanie pokładów soli kamiennej na Kujawach 

D. – powstanie pokładów torfu na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim 

E. – wypiętrzenie Sudetów 

F. – zlodowacenie środkowopolskie 

 

najstarsze                                                                                                              najmłodsze  

            F   
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7. (0 – 2p.)  

Bałtyk należy do mórz o niewielkim zasoleniu. Jego średnia wartość wynosi 7‰. Zapisz 

w tabeli dwa czynniki wpływające na małe zasolenie i każdy z nich krótko uzasadnij. 

 

Lp. Czynnik wpływający na 

małe zasolenie Bałtyku 

                       Uzasadnienie 

  

 

 1. 

  

 

 

  2. 

  

 

8. (0 – 2p.)  

Uzupełnij tabelę podając nazwy państw nadbałtyckich oznaczonych na poniższej 

mapce cyframi 1 - 5 oraz ich stolic. 
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Nr na mapie           Nazwa państwa             Stolica 

          1   

          2   

          3   

          4   

          5   

 

9. (0 – 1p.) 

Wydmy środkowej Polski porastają głównie lasy typu 

a) grądy. 

b) lasy łęgowe. 

c) bory. 

d) lasy olszowe. 

 

10. (0 – 3p.) 

W zadaniu wykorzystaj mapę „Parki Narodowe Polski”. 
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Do tabeli wpisz nazwy parków narodowych, w których chronione są wymienione 

elementy przyrody. 
 

Lp. Chronione elementy przyrody             Nazwa parku narodowego 

1. obszar torfowisk, bagien 

i jezior oraz żółwia błotnego 

 

2. gołoborza kwarcytowe  

3. ruchome wydmy  

4. 

 

 

 

 

unikatowa rzeźba płytowa 

zbudowana z piaskowców 

i margli, w których wytworzyły 

się osobliwe formy rzeźby – 

liczne labirynty i głębokie 

rozpadliny 

 

5. góry wysokie z turniami, 

jeziorami polodowcowymi 

i licznymi jaskiniami 

 

6. wysokie nadmorskie klify, 

porośnięte lasami bukowymi  

 

 

11.  (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. 
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A. Efekt wyżu demograficznego, związanego z dużą liczbą urodzeń po zakończeniu 

wojny.   …………………………. 

B. Echo niżu demograficznego II wojny światowej. …………………………….. 

C. Echo powojennego wyżu demograficznego.   ……………………………… 

 

12. (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. 
 

żyto         chmiel        owies            jęczmień            jabłka           śliwki               pszenica   
 

Lp.                             Informacje Nazwa rośliny 

1. Uprawy występują głównie na Nizinie Mazowieckiej. 

Polska przoduje w produkcji i eksporcie wśród państw Unii 

Europejskiej oraz jest w czołówce światowych 

producentów. 

 

2. Roślina ta jest uprawiana przede wszystkim na terenach 

podgórskich i górskich oraz we wschodniej części kraju. 

Ma ona niewielkie wymagania glebowe i klimatyczne. 

 

3. 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. 

 

4. Największe obszary uprawy tej rośliny przemysłowej 

znajdują się na Wyżynie Lubelskiej. Posiada ona duże 

wymagania klimatyczne (spore nasłonecznienie) 

i glebowe.     

 

 

13. (0 – 2p.)  

W poniższej tabeli znajdują się zdania dotyczące rolnictwa w Polsce. Zaznacz, które 

z nich są prawdziwe, a które fałszywe. Postaw znak „X” pod literą „P” (prawda) lub „F” 

(fałsz). 

 

                                           Zdanie P F 

W polskich gospodarstwach hoduje się głównie trzodę chlewną, bydło 

i drób. 

  

Len jest jedną z najważniejszych roślin przemysłowych uprawianych 

w Polsce. 

  

Poziom mechanizacji polskiego rolnictwa jest niski (jeden traktor przypada 

na ok. 1 ha użytków rolnych). 

  

Hodowla koni i owiec w naszym kraju ma niewielkie znaczenie.    

Użytki rolne zajmują około 30% powierzchni naszego kraju.    
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14. (0 – 3p.)  

Na poniższym wykresie przedstawiono wielkość wydobycia dwóch surowców 

energetycznych w Polsce w latach 1970 - 2008.  

a) (0 – 2p.) Wpisz ich nazwy obok liter A, B, wybierając spośród wymienionych 

w ramce. 

 

ropa naftowa            węgiel kamienny                gaz ziemny             węgiel brunatny 

 

 
 

A - ……………………………………………….                   B - ………………………………………………. 

 

b) (0 – 1p) Wybierz odpowiedź, która jest poprawnym dokończeniem zdania:  

Główną przyczyną wyraźnego spadku wydobycia surowca, oznaczonego 

na wykresie literą A jest …………………………… 

A. radioaktywność tego surowca. 

B. wzrost wydobycia torfu. 

C. zwiększanie się kosztów wydobycia tego surowca. 

D. coraz większy import tego surowca. 
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15.  (0 – 2p.)  

Wpisz w tabeli nazwy miejscowości (wybrane z ramki)  obok obiektów związanych 

z działalnością gospodarczą w woj. lubelskim. 

 

Puławy            Biała Podlaska            Łuków          Ryki           Kraśnik          Nałęczów       

Włodawa         Chełm       Krasnystaw 

 

 

Lp.             Wybrane przykłady obiektów         Nazwa miasta 

1. - kopalnia kredy piszącej 

- cementownia 

 

2. - liczne domy uzdrowiskowe 

- wytwórnia wód mineralnych 

 

3. - cukrownia 

- zakłady przetwórstwa mlecznego 

 

4. - fabryka nawozów sztucznych 

- instytuty naukowe związane z rolnictwem 

 

 

16. (0 – 3p.)   

Na mapie oznaczono numerami państwa sąsiadujące z Polską, w których leżą 

wymienione w tabeli krainy geograficzne.  

Wpisz w każdą komórkę tabeli nazwę właściwego państwa, stolicę i numer na mapie. 
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Kraina geograficzna   Państwo     Stolica Nr na mapie 

Wyżyna Bawarska    

Wysoczyzna Mińska    

Wyżyna Podolska    

Niżne Tatry    

Szumawa     

Pojezierze Żmudzkie    

 

17. (0 – 3p.)  

Wpisz obok każdego klimatogramu nazwę typu klimatu, którego on dotyczy (nazwy 

wybierz spośród podanych w ramce) oraz numer stacji oznaczonej na mapie Europy. 
 

 

Typ klimatu: 

Nr stacji: 

………………………………… 

………………………………… 

 

Typ klimatu: 

Nr stacji: 

………………………………… 

………………………………… 

 

Typ klimatu: 

Nr stacji: 

………………………………… 

………………………………… 

 

Typ klimatu: 
A – klimat lądowy                B – klimat morski               C – klimat śródziemnomorski   

D – klimat przejściowy  
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18. (0 – 1p.) 

Podkreśl dwa poprawne dokończenia zdania. 

Konsekwencją przeprowadzonej w Zagłębiu Ruhry restrukturyzacji gospodarki jest dla 

tego regionu Niemiec …………….. 

A. pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego 

B. poprawa stanu środowiska przyrodniczego 

C. spadek zatrudnienia w sektorze usług 

D. wzrost zatrudnienia w przemyśle wydobywczym 

E. przekwalifikowanie się pracowników 

 

19. (0 – 1p.)  

Podkreśl poprawne dokończenie zdania. 
 

Osiąganiu wysokich plonów zbóż na Ukrainie sprzyja występowanie ………. 

A. gleb brunatnych. 

B. czarnych ziem. 

C. czarnoziemów. 

D. rędzin. 
 

20. (0 – 1p.) 

Spośród podanych informacji  i haseł (nazw obiektów) wybierz (podkreśl) wszystkie te, 

które dotyczą Białorusi.  
 

Informacje: 

- najmniejszy sąsiad Polski 

- kraj bez dostępu do morza 

- najkrótsza granica Polski 

- znaczną część stanowią bagna 

i torfowiska 

- duże złoża gazu ziemnego 

- Dunaj 

- Jezioro Świteź 

- Lwów 


