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Wymień Państwa sąsiadujące z Polską w kolejności zaczynając od zachodu. Podaj nazwy

1.

stolic tych Państw
2.

Podaj konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Polski

3.

Podpisz województwa wskazane na mapie i dopisz nazwy ich stolic

L.p.
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4.

Wyjaśnij krótko, jaki wpływ na ukształtowanie powierzchni Polski miały ruchy
górotwórcze i zlodowacenia skandynawskie

5.

6.

Przyporządkuj podanym procesom powstałe w wyniku ich działania formy rzeźby terenu
proces

forma rzeźby terenu

A akumulacyjna i erozyjna działalność rzeki

1 delta

B akumulacyjna działalność prądów morskich

2 jezioro polodowcowe

C orogeneza alpejska

3 jezioro przybrzeżne

D erozyjna działalność glacjalna

4 starorzecze

E akumulacyjna działalność rzeki w dolnym jej odcinku

5 Karpaty

Wymień co najmniej 5 czynników kształtujących klimat w Polsce. Opisz dokładniej jeden
z nich

7.

Podkreśl prawidłowe informacje dotyczące klimatu Polski
Polska leży w zasięgu klimatu umiarkowanego ciepłego:
kontynentalnego / morskiego/ przejściowego.
Powietrze polarnomorskie napływające do Polski latem powoduje:
ocieplenie i opady / ochłodzenie i opady/ ochłodzenie i spadek zachmurzenia/.

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w Polsce wynosi:
600 mm / 800 mm/ 900 mm.
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8.

Scharakteryzuj krótko elementy klimatu polski:
a. rozkład temperatury w Polsce w styczniu i w lipcu
b. rozkład opadów
c. rozkład długości trwania okresu wegetacyjnego

9. Jedną z cech pogody w Polsce jest jej zmienność. Jaki ma to wpływ na działalność

człowieka (rolnictwo, transport, turystyka)
10. Wymień 4 cechy sieci rzecznej w Polsce
11. Podaj jak nazywa się najżyźniejsza gleba w Polsce i wymień 3 obszary w Polsce na

jakich występuje
12. Wymień co najmniej 4 formy ochrony przyrody, które występują w Polsce.
13. Na mapie pokazano przykładowe miejsca występowania trzech surowców mineralnych

na terenie Polski. Wskaż odpowiedź w której prawidłowo rozpoznano te surowce.

A-

B-

C-

a) A – węgiel brunatny, B – sól kamienna, C – siarka
b) A – węgiel kamienny, B – sól kamienna, C – rudy miedzi
c) A – siarka, B – węgiel kamienny, C – sól kamienna
d) A – sól kamienna, B – rudy miedzi, C – węgiel brunatny
14. Rozpoznaj parki narodowe podpisane na mapie (mapka na końcu zagadnień).
15. Scharakteryzuj krótko jedną z trzech jednostek geologicznych w Polsce (platforma

wschodnioeuropejska, obszar fałdowań paleozoicznych, obszar fałdowań alpejskich)
16. Wyjaśnij różnicę miedzy obszarem staroglacjalnym i młodoglacjalnym. Wskaż w jakiej

części Polski znajduje się każdy z nich
17. Rozpoznaj glebę na podstawie

profilu glebowego
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18. Wyjaśnij czym jest recykling. Przedstaw dwa argumenty przemawiające za jego

stosowaniem
19. Średnia gęstość zaludnienia dla Polski wynosi około:

a) 133 os/km2
b) 122 os/km2
c) 110 os/km2
d) 90 os/km2
20. Wymień 3 obszary Polski najgęściej zaludnione. Podaj przyczyny
21. Na podstawie kartogramu ukazującego strukturę wskaźnika urbanizacji w

województwach Polski wskaż zdanie prawdziwie.
a) Najwyższy wskaźnik urbanizacji występuje
m.in. w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim
b) Najniższy wskaźnik urbanizacji występuje
m.in. w woj. lubuskim i łódzkim.
c) W woj. małopolskim wskaźnik urbanizacji jest mniejszy
niż w wielkopolskim.
22. Opisz krótko zmiany liczby ludności Polski po 1945 r.
23. Na podstawie poniższej piramidy wieku i płci Polski uzupełnij luki w tekście

a)

W Polsce rodzi się

więcej: kobiet / mężczyzn
b)

Dłużej żyją:

kobiety / mężczyźni
c) W przedstawionym roku urodziło
się ok.:
200 tyś. / 220 tyś. chłopców
d) Osoby w wieku 50 – 60 lat to
urodzone w tzw.:
„wyżu kompensacyjnym” / „niżu
kompensacyjnym”
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24. Wyjaśnij różnicę między przyrostem naturalnym a rzeczywistym
25. Wymień 3 przykładowe największe miasta Polski i wyjaśnij co wpłynęło na ich rozwój
26. Wymień po 3 przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa
27. W jakim celu i na jakich terenach w Polsce uprawiana jest pszenica
28. Wyjaśnij krótko, na czym polega restrukturyzacja przemysłu i jak przebiega ona w

Polsce
29. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla rozwoju naszego kraju ma transport (pamiętaj o roli

transportu morskiego i lotniczego) i łączność
30. Wymień 4 obszary turystyczne w Polsce, wymień ich walory turystyczne (pamiętaj o

obiektach umieszczonych na liście UNESCO)
31. Podaj co najmniej 3 sposoby zapobiegania powodziom. Opisz dokładniej jeden z nich,

zastanów się jakie ma on inne konsekwencje
32. Wymień po 3 warunki sprzyjające i niesprzyjające produkcji energii ze źródeł

odnawialnych na terenie województwa pomorskiego
33. Wyjaśnij, jaki pływ na strukturę demograficzną wsi mają migracje wewnętrzne
34. Wyjaśnij, czym jest strefa podmiejska i dlaczego tak silnie rozwijają się obecnie te

obszary
35. Scharakteryzuj krótko: położenie, środowisko przyrodnicze, strukturę demograficzną i

gospodarkę swojego regionu
36. Jaki obszar jest dla Ciebie Twoją „małą ojczyzną” – scharakteryzuj krótko ten obszar

pod względem przyrodniczym, gospodarczym i kulturowym
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