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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 29

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub
F jeśli jest fałszywa.

 

1.
Tereny najbardziej zagrożone powodziami w ogóle nie
powinny
być zabudowywane.

P F

2. Retencja naturalna to zdolność do gromadzenia wody i
przetrzymywania jej przez np.: obszary leśne. P F

3. Regulacja rzeki wpływa na spowolnienie
przemieszczania się wody w niższe partie rzeki. P F

(.../3 pkt)

W podanym zestawie podkreśl czynnik, który nie jest przyczyną powodzi w Polsce.

A. wiosenne roztopy.
B. zatory na rzekach wschodniej Europy.
C. podniesienie poziomu wody w ujściu rzeki (tzw. cofka).
D. długotrwałe, intensywne deszcze.

(.../1 pkt)

Oceń prawdziwość podanych informacji. Wybierz literę P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

 

1. Aż 20% energii elektrycznej produkowanej w Polsce
pochodzi z elektrowni w Bełchatowie. P F

2.
W województwie pomorskim elektrownie wiatrowe
wytwarzają więcej energii elektrycznej niż w
województwie łódzkim.

P F

3. Największe farmy wiatrowe znajdują się w Uniejowie i
Poddębicach. P F

(.../3 pkt)

Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

W strefach podmiejskich saldo migracji jest

A. ujemne,

ponieważ

1.

przyciągają one ludzi chcących
uciec od wielkomiejskiego
zgiełku i poprawić warunki
mieszkaniowe.

B. dodatnie,
2.

ludzie uciekają z nich do
sąsiednich miast, w których
ceny mieszkań są dużo niższe.

3. wyjeżdżają z nich przede
wszystkim ludzie starsi.

(.../2 pkt)

Wybierz właściwe dokończenia zdań.

A. W gminie Kleszczów wydobywa się gaz ziemny / węgiel brunatny.

B. Na Wybrzeżu panują doskonałe warunki do tworzenia farm wiatrowych / geotermii.

(.../2 pkt)
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Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F,
jeśli jest fałszywa.

 

1. Warszawa i Kraków wraz z gminami ościennymi tworzą
aglomeracje policentryczne. P F

2. W ostatnich latach w strefach podmiejskich obserwuje
się zmiany struktury zatrudnienia. P F

3. Ceny mieszkań w strefach podmiejskich są niższe niż w
centrach miast. P F

(.../3 pkt)

Na podstawie danych statystycznych dla dwóch wybranych gmin dokończ zdanie.
Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

 

Z dala od dużego miasta jest położona gmina

Dane Gmina X Gmina Y

Liczba mieszkańców 20 416 5915

Saldo migracji wewnętrznych (‰) 22,1 0,0

Stopa bezrobocia (%) 6,2 14

Udział zatrudnionych w sektorze rolniczym (%) 18,3 37,9

A. X

na co
wskazuje

1.
niskie saldo migracji oraz wysoka
stopa bezrobocia i duży udział osób
pracujących w sektorze rolniczym.

B. Y

2.

wysokie saldo migracji oraz niska
stopa bezrobocia i niższy udział
osób pracujących w sektorze
rolniczym.

3.
wysoka stopa bezrobocia i mały
udział osób pracujących w sektorze
rolniczym.

(.../1 pkt)

Skreśl czynnik, który nie ma wpływu na lokalizację firmy spedycyjnej.

A. Położenie w pobliżu węzła autostradowego.
B. Dostęp do sieci kolejowej.
C. Położenie w obszarach o dużej atrakcyjności turystycznej.
D. Dostęp do lotniska.

(.../1 pkt)

Zaznacz w tabeli znakiem X właściwe miejsca, aby powstał opis polskiej gospodarki
przed 1989 r. oraz współcześnie.

 

Opis Przed 1989 r. Współcześnie

Dominuje gospodarka rynkowa.   

Zakłady przemysłowe należą w większości do państwa.   

Intensywnie rozwija się sektor usług.   

(.../3 pkt)
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Skreśl czynnik, który nie wpływa na atrakcyjność turystyczną danego regionu.

A. Duża liczba ścieżek rowerowych.
B. Obecność rzek, jezior i lasów.
C. Bogata oferta imprez kulturalnych.
D. Duża liczba zakładów przemysłowych.

(.../1 pkt)

Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

W strefach podmiejskich saldo migracji jest

A. ujemne,

ponieważ

1.

na te obszary przenoszą się ludzie,
którzy chcą uciec od
wielkomiejskiego zgiełku i
poprawić warunki mieszkaniowe.

B. dodatnie, 2.
ludzie przenoszą się z nich do
sąsiednich miast, w których ceny
mieszkań są dużo niższe.

(.../1 pkt)

Połącz regiony Polski z walorami turystycznymi, które je charakteryzują.

 

Małopolska A. Duże usłonecznienie.

B. Obecność 6 obiektów wpisanych na listę UNESCO.

Wybrzeże C. Festiwal Kultury Żydowskiej.

D. Czyste powietrze nasycone jodem.

(.../2 pkt)

Oceń prawdziwość podanych informacji. Wybierz literę P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

1. Turystów na północ naszego kraju przyciąga przede
wszystkim Morze Bałtyckie. P F

2. Tylko w Małopolsce występuje w nich najwyższy w
Polsce wskaźnik intensywności ruchu turystycznego. P F

3. Największy ruch turystyczny nad Morzem Bałtyckim
obserwuje się latem. P F

(.../3 pkt)

Skreśl czynniki, które nie mają wpływu na lokalizację firmy spedycyjnej. 

 

położenie w pobliżu węzła autostradowego, dostęp do sieci kolejowej, duża liczba
zabytków, bliskość miasta, dostęp do lotniska, duże usłonecznienie

 

(.../1 pkt)
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15 Na fotografii przedstawiono jedną z atrakcji turystycznych województwa małopolskiego.
Uzupełnij zdania.

Fotografia przedstawia __________________________________________. Jest to
obiekt wpisany na ________________________________________.

 

(.../2 pkt)
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Grupa B Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 29

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub
F jeśli jest fałszywa.

 

1.
Jedynym skutecznym sposobem wyeliminowania ryzyka
powodzi jest budowa sztucznych zbiorników wodnych na
rzekach.

P F

2. Poldery to obszary, gdzie woda może swobodnie się
rozlewać bez wyrządzania strat. P F

3.
Jedna z największych powodzi ostatnich lat miała
miejsce w maju i czerwcu 2010 r. w dorzeczu Wisły i
Bugu.

P F

(.../3 pkt)

W podanym zestawie podkreśl czynnik, który nie jest przyczyną powodzi w Polsce.

A. podniesienie poziomu wody w ujściu rzeki (tzw. cofka).
B. wiosenne roztopy.
C. długotrwałe i intensywne opady śniegu.
D. długotrwałe, intensywne deszcze.

(.../1 pkt)

Oceń prawdziwość podanych informacji. Wybierz literę P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

 

1. Rozwój energetyki słonecznej w Polsce jest możliwy
głównie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. P F

2. Na szelfie Bałtyku wydobywa się gaz ziemny i ropę
naftową. P F

3. Około 25% farm wiatrowych znajdujących się w Polsce
jest zlokalizowanych w województwie pomorskim. P F

(.../3 pkt)

Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

W strefach podmiejskich odsetek ludzi w najmłodszych grupach wiekowych

A. rośnie,

ponieważ

1. osiedlają się tu głównie ludzie
młodzi.

B. maleje,
2. osiedlają się tu głównie ludzie

starsi.

3. wyjeżdżają z nich przede
wszystkim ludzie starsi.

(.../2 pkt)

Wybierz właściwe dokończenia zdań.

A. W województwie łódzkim znajdują się największe w Polsce geotermie / złoża gazu
ziemnego.

B. W Przejazdowie koło Gdańska powstała jedna z większych elektrowni słonecznych /
farm wiatrowych.

 

(.../2 pkt)
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Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F,
jeśli jest fałszywa.

 

1.
Przedsiębiorcy przenoszą działalność gospodarczą do
stref podmiejskich ze względu na niższe ceny zakupu lub
najmu gruntów.

P F

2. W ostatnich latach w strefach podmiejskich rośnie udział
osób zatrudnionych w sektorze rolniczym. P F

3. W gminach podmiejskich dobrze skomunikowanych z
miastem ubywa osób z wyższym wykształceniem. P F

(.../3 pkt)

Na podstawie danych statystycznych dla dwóch wybranych gmin dokończ zdanie.
Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

 

 W pobliżu dużego miasta jest położona gmina

 

Dane Gmina X Gmina Y

Liczba mieszkańców 6417 13 122

Saldo migracji wewnętrznych (‰) –3,4 21,5

Stopa bezrobocia (%) 13,5 5,9

Udział zatrudnionych w sektorze rolniczym (%) 28 18,3

A. X

na co
wskazuje

1.
niskie saldo migracji oraz wysoka
stopa bezrobocia i duży udział osób
pracujących w sektorze rolniczym.

B. Y

2.
wysokie saldo migracji oraz niska
stopa bezrobocia i niższy udział osób
pracujących w sektorze rolniczym.

3.
wysoka stopa bezrobocia i mały
udział osób pracujących w sektorze
rolniczym.

(.../1 pkt)

Podkreśl czynnik, który ma największy wpływ na lokalizację centrów logistycznych.

A. Dostęp do surowców mineralnych.
B. Położenie w pobliżu parku narodowego.
C. Położenie w obszarach o dużej atrakcyjności turystycznej.
D. Dogodne położenie komunikacyjne.

(.../1 pkt)
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Zaznacz w tabeli znakiem X właściwe miejsca, aby powstał opis polskiej gospodarki
przed 1989 r. oraz współcześnie.

 

Opis Przed
1989 r. Współcześnie

Władze państwa ustalają ceny na towary.   

Prężnie rozwija się produkcja samochodów i sprzętu
AGD.   

Istnieje swoboda prowadzenia prywatnej działalności.   

(.../3 pkt)

Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

W strefach podmiejskich odsetek ludzi w najmłodszych grupach wiekowych

A. rośnie,
ponieważ

1. wyjeżdżają z nich przede
wszystkim ludzie starsi.

B. maleje, 2. osiedlają się tam głównie ludzie
młodzi.

(.../1 pkt)

Skreśl czynnik, który nie wpływa na atrakcyjność turystyczną danego regionu.

A. Duża liczba obiektów gastronomicznych.
B. Duża liczba centrów logistycznych.
C. Bogata oferta imprez kulturalnych.
D. Duże usłonecznienie.

(.../1 pkt)

Połącz regiony Polski z walorami turystycznymi, które je charakteryzują.

 

Małopolska A. Szlak Architektury Drewnianej.

B. Woliński Park Narodowy.

Wybrzeże C. Kopalnia soli w Bochni.

D. Możliwość uprawiania różnorodnych sportów wodnych.

(.../2 pkt)

Oceń prawdziwość podanych informacji. Wybierz literę P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

 

1. Prawdziwą perłą architektoniczną Małopolski jest
Wieliczka. P F

2.
Ze względu na dużą liczbę wydarzeń artystycznych i
naukowych Kraków jest uznawany przez wielu za
kulturalną stolicę Polski.

P F

3. Najmniejszy ruch turystyczny nad Morzem Bałtyckim
obserwuje się latem. P F

(.../3 pkt)
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Podkreśl czynniki, które mają największy wpływ na lokalizację centrów
logistycznych. 

 

dostęp do surowców mineralnych, bliskość miasta, położenie w pobliżu parku
narodowego,górzysty teren, dogodne położenie komunikacyjne

(.../1 pkt)

Na fotografii przedstawiono jedną z atrakcji turystycznych województwa pomorskiego.
Uzupełnij zdania.

Fotografia przedstawia __________________________________________. Jest to
obiekt wpisany na ________________________________________.

 

(.../2 pkt)


