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Zadanie 1. 

Na mapie literami X i Y zaznaczono miasta, w których wykonano dwa 

spośród trzech zamieszczonych poniżej zdjęć.  

 

 
Na podstawie: podroze.onet.pl, wp.pl 

Zadanie 1.1. (0–1)  

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź. 

W Europie Południowej są położone  

A.  Barcelona i Londyn. 

B.  Barcelona i Piza. 

C.  Londyn i Piza. 

D.  Barcelona, Londyn i Piza. 

 

  

http://www.reisroutes.be/
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Zadanie 1.2. (0–2)  

Uzupełnij zdania – wpisz słowo Francja, Hiszpania lub Włochy. 

1. Kraj, w którym leży miasto oznaczone literą X, to  _______________ . 

2. Kraj, w którym leży miasto oznaczone literą Y, to  _______________ . 

 

Zadanie 1.3. (0–2)  

Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE. 

1. 
Na mapie kolorem żółtym oznaczono państwa 

należące w 2020 roku do Unii Europejskiej. 
TAK NIE 

2. Na mapie widać fragment Afryki i fragment Azji. TAK NIE 

 
Zadanie 2.  

Na mapie linią czerwoną zaznaczono trasę spływu kajakowego. Cyframi 

1–4 pokazano położenie wybranych kajaków. 

 

 
 
 

Zadanie 2.1. (0–1)  

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź. 

W kierunku południowo-zachodnim płynie kajak oznaczony na mapie 

cyfrą 

A. 1.     B. 2.     C. 3.     D. 4. 
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Zadanie 2.2. (0–1)  

Długość trasy spływu zmierzona na mapie w skali 1:100 000 to 14 cm. 

Oblicz, ile kilometrów ma długość tej trasy w rzeczywistości.  

Obliczenia                            

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź: …………. km 

 

Zadanie 3. (0–1)  

Na mapie Madagaskaru literami A–D zaznaczono na czerwono 

równoleżniki i południki. 

 

Jedna z linii zaznaczonych na czerwono jest zwrotnikiem. Którą literą 

zaznaczono na mapie zwrotnik Koziorożca?  

Odpowiedź: ……. 
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Zadanie 4. (0–2)  

Na mapie pokazano wybrane miasta. 

 

Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE. 

1. 
Białystok i Lublin są położone na zachód od 

południka 22ºE. 
TAK NIE 

2. 
Łódź i Wrocław są położone na południe od 

równoleżnika 52ºN. 
TAK NIE 
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Zadanie 5. (0–2)  

Na zdjęciu 1 i 2  pokazano atrakcje turystyczne sąsiadów Polski: kolejkę 

gondolową na Łomnicę w Tatrach oraz most Karola w Pradze. 

          Zdjęcie 1            Zdjęcie 2 

 

Uzupełnij zdania – wpisz nazwę kraju sąsiadującego z Polską.  

1. Kraj, odwiedzany przez turystów wybierających odpoczynek 

w wysokich górach, np. w Tatrach, to  ________________ . 

2. Kraj, w którego stolicy znajduje się wiele zabytkowych budowli, m.in. 

most Karola, to  ________________ . 

Zadanie 6. (0–2)  

Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE. 

1. 
Centralne dzielnice Londynu i Paryża są otoczone 

rozległymi przedmieściami. 
TAK NIE 

2. W Londynie i Paryżu funkcjonują sieci metra. TAK NIE 

 

Zadanie 7. (0–1)  

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Nadrenia Północna-Westfalia jest regionem w Niemczech, w którym 

zlikwidowano wszystkie  

A. lotniska.      

B. fabryki samochodów.      

C. kopalnie.      

D. fabryki chemiczne. 
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Zadanie 8. 

Na mapie kolorem czerwonym zaznaczono Wartę i Pilicę, a kolorem 

różowym – jeden z pasów ukształtowania terenu. 

 

Zadanie 8.1. (0–2)  

Uzupełnij zdania – wpisz nazwy rzek.  

1. Pilica uchodzi do  ________________ . 

2. Warta uchodzi do  ________________ . 

Zadanie 8.2. (0–2)  

Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE. 

1. Noteć jest lewym dopływem Warty. TAK NIE 

2. Źródła Pilicy i Warty są położone w pasie wyżyn. TAK NIE 
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Zadanie 9. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i odpowiedź 1. albo 2. 

W Polsce po roku 1989 liczba osób zatrudnionych w rolnictwie  

A. spadła, 
w tym samym 

okresie  

1. spadła wydajność produkcji rolnej. 

B. wzrosła, 2. 
wzrosła wydajność produkcji 

rolnej. 

 

Zadanie 10. (0–2)  

Miasta w Polsce są zróżnicowane pod względem przyczyn powstania 

i rozwoju.  

Uzupełnij tabelę – wpisz we właściwe miejsca nazwy miast.  

Nazwy miast dobierz spośród wymienionych poniżej. 

Miasta:  Gdynia   Kraków   Łódź   Poznań 

Opis przyczyn rozwoju miasta Nazwa miasta 

Szybki rozwój miasta nastąpił na skutek rozwoju 

przemysłu włókienniczego.  
 

Miasto rozwinęło się wraz z nowo wybudowanym 

portem morskim.  
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Zadanie 11.  

Na wykresie pokazano średnie miesięczne temperatury powietrza oraz 

średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych w Moskwie. 

 

Zadanie 11.1. (0–2)  

Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE. 

1. Najniższe sumy opadów są w marcu. TAK NIE 

2. Najwyższe temperatury występują w maju. TAK NIE 

 

Zadanie 11.2. (0–1)  

Opisz, jak w ciągu roku w Moskwie zmieniają się sumy opadów 

atmosferycznych. 

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

 ....................................................................................................................... 
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Zadanie 12. (0–2)  

Uzupełnij zdania – wpisz nazwy głównych surowców energetycznych 

wykorzystywanych w Polsce do produkcji energii elektrycznej.  

1. W województwie łódzkim jest wydobywany  ____________________ . 

2. W województwie śląskim jest wydobywany  ____________________ . 

 

Zadanie 13. (0–2)  

Nowoczesna gospodarka Japonii rozwija się pomimo trudnych warunków 

przyrodniczych związanych z położeniem wysp na granicy płyt litosfery. 

Japończycy opracowali sposoby zapobiegania skutkom trzęsień ziemi. 

 

Na podstawie: www.agoda.com 

Podaj dwa sposoby zapobiegania skutkom trzęsień ziemi.  

1.  ................................................................................................................... 

2.  ................................................................................................................... 

  



Strona 11 z 13 

Zadanie 14. (0–1)  

Poniżej zamieszczono zdjęcie oraz opis strefy roślinnej w Afryce. 

 

Rozległy obszar trawiasty leżący w strefie międzyzwrotnikowej. Porastają 

go głównie sucholubna trawa oraz nieliczne drzewa. Występują tu pora 

sucha i deszczowa. 
Na podstawie: www.rzucijedz.pl 

Podaj nazwę opisanej strefy roślinnej. 

Odpowiedź: ……………………………. 
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Zadanie 15. (0–2)  

Na mapie pokazano krainy geograficzne Ameryki Północej. 

 

Uzupełnij tabelę – wpisz we właściwe miejsca nazwy krain 

geograficznych.  

Opis krainy geograficznej 
Nazwa krainy 

geograficznej 

Wyżyna we wchodniej części kontynentu. 
 

 

Kotlina, przez którą przechodzi równoleżnik 40°N.  
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Zadanie 16. (0–1)  

Podaj charakterystyczną cechę środowiska przyrodniczego Oceanii. 

Odpowiedź: …………………………………………………………..…………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 17. (0–1)  

Podaj nazwę kontynentu, którego dotyczy międzynarodowy traktat 

zakazujący m.in. budowy baz wojskowych. 

Odpowiedź: ……………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


