
GEOGRAFIA – OMNIBUS

1. Dopisz do podanych definicji właściwe nazwy spośród podanych.

mapa, depresja, mapa hipsometryczna, skala, poziomice

a) to przedstawiony na płaszczyźnie obraz powierzchni Ziemi lub jej części.
…………………………...

b) linie na mapie łączące punkty o tej samej wysokości nad poziomem morza.
.………………………...

c) obszar leżący poniżej 0 m n.p.m. ……………………………………….
d) mapa przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Ziemi za pomocą barw.

………………………..……

2. Zapisz nazwy stref krajobrazowych zaznaczonych na mapie literami A–C. Wykorzystaj
zamieszczone poniżej nazwy.

wilgotny las równikowy, las liściasty i mieszany, step, sawanna, tajga, tundra

A. ……………...….…………...

B. ……………...….…………...

C. ……………...….…………...

3. Rozpoznaj strefy krajobrazowe na podstawie zamieszczonych map oraz fotografii. Wybierz
właściwe nazwy spośród podanych i zapisz je pod ilustracjami.

pustynia gorąca, las równikowy, tajga, sawanna

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



4. Przyporządkuj podanym definicjom odpowiednie terminy wybrane spośród podanych (1–3).
1. Planeta.   2. Kometa.   3. Gwiazda.

a) ciało niebieskie, które składa się ze skalno-lodowego jądra oraz chmury pyłu i gazu tworzącej
warkocz  ____
b) ciało niebieskie, które świeci własnym światłem ____

5. Zaznacz zdania, w których opisano skutki starzenia się społeczeństw w Europie. 
a) dochody państwa maleją, ponieważ więcej osób otrzymuje emerytury
b) konieczność budowania nowych żłobków i przedszkoli dla dzieci, którymi nie mogą zajmować się
pracujące babcie
c) rosną wydatki na leczenie osób starszych i opiekę nad nimi
d) ludność przenosi się ze wsi do miast oraz z obszarów górskich na niziny

6. Jaki jest najwyższy szczyt na Ziemi?

7. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa
1. Ruch obrotowy Ziemi odbywa się wokół Księżyca. P F

2. Pełny obrót Ziemi trwa 24 godziny. P F

3. Ruch obrotowy Ziemi odbywa się w kierunku z zachodu na wschód. P F

4. W ciągu 6 godzin Ziemia obróci się o 180°. P F

8. Zaznacz punkt, który nie przedstawia sposobu zapobiegania powodziom.
a) przywracanie retencji naturalnej
b) budowanie wałów przeciwpowodziowych
c) odpowiednie zagospodarowywanie obszarów nadrzecznych
d) budowanie kanałów łączących rzeki

9. Zaznacz podpunkt, w którym przedstawiono jednostki podziału administracyjnego w
kolejności od  największej do najmniejszej.
a) powiat, gmina, województwo
b) województwo, powiat, gmina
c) gmina, województwo, powiat

10. Udział lasów w całkowitej powierzchni Polski wynosi około:
a) 25%
b) 30%
c) 35%
d) 40%

11. Wymień planety w kolejności od Słońca.

12. Który archipelag nie należy do Europy:
a) Azory
b) Baleary
c) Malediwy



13. Od którego państwa Stany Zjednoczone odkupiły Alaskę?

14. Ile lat ma Ziemia?
a) 20 mld
b) 4,6 mld
c) 100 ml
d) 4,6 ml

15. Kierunkiem przeciwnym do północno-wschodniego jest kierunek:
a) południowo-wschodni
b) południowo-zachodni
c) północno-zachodni

16. Ostańce skalne, jaskinie krasowe, źródła krasowe są typowymi elementami krajobrazu
a) pojezierza
b) gór wysokich
c) wyżyny wapiennej

17. Fontanna Neptuna znajduje się w:
a) Krakowie
b) Gdańsku
c) Warszawie

18. Południk zerowy i równik przecinają równocześnie kontynent:
a) Afryki
b) Ameryki Północnej
c) Europy

19. Region Antarktyki rozciąga się:
a) wokół bieguna południowego
b) wokół bieguna północnego
c) wokół koła podbiegunowego północnego.

20. Przekształć poniższe skale liczbowe na skale mianowane. 
a) 1:3000 – ……………………………….
b) 1:25 000 – ………………………………….
c) 1:100 000 – ………………………………


