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

Liczba punktów ...... / 49

Przyjrzyj się poniższemu wykresowi, a następnie zaznacz zdanie zawierające
prawdziwe informacje.

A. Najzimniejszym miesiącem w roku jest styczeń.

B. Zmiany temperatury powietrza w ciągu roku są duże.

C. Najwyższa suma opadów atmosferycznych przypada na październik.

D. Opady atmosferyczne występują tylko jesienią i zimą.

(.../1 pkt)

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

(.../2 pkt)
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Dokończ poniższe zdania właściwymi terminami.

A. Stan atmosfery w określonym miejscu i czasie nazywamy ……. .

B. Wykres, który przedstawia dane dotyczące temperatury powietrza i opadów w
poszczególnych miesiącach w roku opracowane na podstawie wieloletnich pomiarów, to
………………. .

(.../2 pkt)

Podkreśl trzy spośród podanych określeń, które są składnikami pogody.

◻ odległość od morza ◻ osady atmosferyczne ◻ prędkość wiatru ◻ roczna amplituda
temperatury powietrza ◻ prędkość wiatru ◻ wysokość nad poziomem morza ◻
temperatura powietrza o godzinie 7.00

(.../2 pkt)

Przejrzyj się mapie, a następnie zapisz nazwy obszarów, na których występują
wilgotne lasy równikowe. Wybierz nazwy spośród podanych niżej.

Kotlina Konga, Archipelag Malajski, Nizina Amazońska, Nizina Mezopotamska

A. .............................................

B. ............................................

C. ............................................

(.../3 pkt)

Podkreśl prawdziwe informacje w poniższych zdaniach.

Mieszkańcy sawann na obszarach, gdzie opady są obfite, zajmują się głównie hodowlą
bydła / uprawą ziemi. Z kolei na terenach bardziej suchych uprawiają ziemię / hodują
m.in. kozy. Ludem pasterskim żyjącym na sawannie są Pigmeje / Masajowie.

(.../3 pkt)
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Zaznacz zdanie zawierające prawdziwe informacje dotyczące klimatu morskiego. 

A. Lato jest upalne i bezdeszczowe.

B. Zima jest długa i mroźna.

C. Zimą temperatura powietrza jest zwykle dodatnia.

D. Lato jest przeważnie chłodne i deszczowe.

E. Różnica między temperaturą powietrza zimą i latem jest niewielka.

(.../2 pkt)

Zaznacz zestaw, w którym wymieniono wybrane strefy krajobrazowe w kolejności
od równika do bieguna.

A. Step, sawanna, tajga, tundra.

B. Pustynia, wilgotny las równikowy, tajga, sawanna.

C. Wilgotny las równikowy, step, tundra, tajga.

D. Wilgotny las równikowy, sawanna, las mieszany strefy umiarkowanej, tundra.

(.../1 pkt)

Zaznacz informacje dotyczące strefy wilgotnych lasów równikowych.

A. Zmiany wysokości temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w zależności od
pory roku.

B. Duża różnorodność gatunków roślin i zwierząt.

C. Kwitnienie i owocowanie roślin od wiosny do jesieni.

D. Wysoka temperatura powietrza i wysokie opady atmosferyczne przez cały rok.

E. Występowanie drzew zrzucających liście na zimę.

(.../2 pkt)

Zaznacz wspólną cechę stepów i sawann. 

A. Ujemne wartości temperatury powietrza zimą.

B. Występowanie rozległych obszarów porośniętych trawą.

C. Dwie pory roku: deszczowa i sucha.

D. Występowanie licznych stad dużych ssaków roślinożernych.

(.../1 pkt)

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

1. Cechą klimatu pustyni gorącej jest występowanie dwóch
pór roku: suchej i deszczowej. P F

2. Antarktykę tworzy Antarktyda wraz z otaczającymi ją
wyspami i Oceanem Południowym. P F

3. Na obszarach pokrytych lodem ludność prowadzi
koczowniczy tryb życia. P F

(.../3 pkt)

Podaj dwie informacje dotyczące życia mieszkańców pustyń gorących. (.../2 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego wybrzeże Morza Śródziemnego jest jednym z najchętniej
odwiedzanych regionów turystycznych na świecie.

(.../1 pkt)
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Oceń, czy podane informacje dotyczące krajobrazu śródziemnomorskiego są zgodne
z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest
fałszywa.

1. Latem nad Morze Śródziemne dociera gorące powietrze
znad Sahary. P F

2. Makia to krzew o rzadko rozmieszczonych liściach. P F

3. Nad stolicą Grecji – Atenami – góruje Akropol. P F

4. Zimą temperatura powietrza często spada poniżej 0˚C. P F

(.../2 pkt)

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

1. Na północ od stref lasów liściastych i mieszanych oraz
stepów rozciągają się strefy tajgi i tundry. P F

2. Tajga występuje tylko na półkuli południowej, w strefie
klimatów umiarkowanych. P F

3. W tajdze lato jest ciepłe i krótkie, a w czasie długiej zimy
temperatura powietrza spada nawet do –40°C. P F

(.../3 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego mieszkańcy tajgi budują swoje domy na palach. (.../1 pkt)

Zaznacz wspólną cechę tajgi i tundry.

A. Przeważają tam gatunki dużych ssaków, takich jak niedźwiedzie brunatne i łosie.

B. Niemal w całej strefie występują dni i noce polarne.

C. Występują tam rozległe obszary lasów iglastych, w których rosną sosny, jodły i
modrzewie.

D. Charakterystyczne jest występowanie wieloletniej zmarzliny.

(.../1 pkt)

Wymień dwie cechy klimatu najwyższych partii Himalajów. (.../2 pkt)

Uporządkuj piętra roślinne Himalajów w kolejności od położonego najniżej do
leżącego najwyżej. 

A. Piętro wiecznie zielonych lasów.

B. Piętro krzewów.

C. Piętro lasów liściastych.

D. Piętro górskich łąk.

E. Piętro lasów iglastych.

F.  Piętro śnieżne.

........→........→........→........→........→........

(.../1 pkt)
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Uzupełnij zdanie tak, aby zawierało prawdziwe informacje. Wpisz poprawną nazwę
szczytu oraz podkreśl jego właściwą wysokość.

Najwyższym szczytem Himalajów jest …………… ……………. , który wznosi się na
wysokość 6848 / 8848 m n.p.m.

(.../2 pkt)

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

(.../2 pkt)

W tabeli opisano podobieństwa czterech par stref krajobrazowych. Wpisz do tabeli
pasujące do opisów numery par tych stref.

1. Las równikowy oraz las liściasty i mieszany.

2. Sawanna i step.

3. Pustynia gorąca i pustynia lodowa.

4. Tajga i tundra.

 Podobieństwa Numer pary stref
krajobrazowych

A. Bardzo silne wiatry; uboga roślinność lub jej brak.  

B. Krótkie lato, długa zima.  

C. Występowanie drzew liściastych.  

D. Rozległe obszary porośnięte trawą.  

(.../2 pkt)

Wpisz odpowiednie nazwy obok opisów wybranych cech stref krajobrazowych.
Wybierz nazwy spośród podanych.

◻ Szerpowie ◻ preria ◻ Indianie ◻ baobab ◻ wydma

A. Mieszkańcy Niziny Amazonki. ............................................................................

B. Drzewo rosnące na sawannie. ...............................................................................

C. Step w Ameryce Północnej. ..................................................................................

D. Mieszkańcy najwyższych gór świata. .................................................................

(.../2 pkt)
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Przyporządkuj wymienionym gatunkom zwierząt nazwy stref krajobrazowych, w
których te gatunki występują.

1. dzik
2. szakal
3. fenek
4. suhak
5. kotik
6. cykada

A. strefa sawann
B. strefa pustyni gorącej
C. strefa pustyni lodowej
D. strefa lasów liściastych i mieszanych
E. strefa śródziemnomorska
F. strefa stepów

(.../3 pkt)

Przyporządkuj wymienionym gatunkom roślin nazwy stref krajobrazowych, w
których te gatunki występują.

1. borówka czernica
2. akacja
3. tamaryszek
4. chrobotek reniferowy
5. sosna pinia
6. miłek wiosenny

A. strefa stepów
B. strefa śródziemnomorska
C. strefa pustyni gorącej
D. strefa tundry
E. strefa sawann
F. strefa lasów liściastych i mieszanych

(.../3 pkt)
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Grupa B Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 49

Przyjrzyj się poniższemu wykresowi, a następnie zaznacz zdanie zawierające
prawdziwe informacje.

A. Najzimniejszym miesiącem w roku jest luty.

B. Opady atmosferyczne występują przez cały rok.

C. Średnia roczna amplituda temperatury powietrza przekracza 30°C.

D. Najwyższa suma opadów atmosferycznych przypada na sierpień.

(.../1 pkt)

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

(.../2 pkt)
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Podkreśl trzy spośród podanych określeń, które są składnikami pogody.

◻ zachmurzenie ◻ szata roślinna ◻ kierunek wiatru ◻ pokrycie terenu 
◻ciśnienie atmosferyczne ◻wysokość nad poziomem morza

(.../2 pkt)

Dokończ poniższe zdania właściwymi terminami.

A. Warunki pogodowe występujące na danym obszarze w ciągu roku i powtarzające się w
kolejnych latach nazywamy ………………… .

B. Obserwacje pogody i pomiary jej składników prowadzi się w ……………………….. .

(.../2 pkt)

Przejrzyj się mapie, a następnie zapisz nazwy obszarów, na których występują
wilgotne lasy równikowe. Wybierz nazwy spośród podanych niżej.

Nizina Amazonki, Kotlina Konga, Nizina Chińska, Archipelag Malajski

A. .............................................

B. ............................................

C. ............................................

(.../3 pkt)

Podkreśl prawdziwe informacje w poniższych zdaniach.

Na obszarach stepów w Azji żyją Mongołowie oraz Kazachowie / Masajowie. Wiodą
oni koczowniczy / osiadły tryb życia. Mieszkają w jurtach, czyli domach zbudowanych
na palach / namiotach zbudowanych z drewnianych pali i skór.

(.../3 pkt)
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Zaznacz zdanie zawierające prawdziwe informacje dotyczące klimatu
kontynentalnego.

A. Zima jest długa i mroźna.

B. Lato jest przeważnie chłodne i deszczowe.

C. Zimą temperatura powietrza jest zwykle dodatnia.

D. Lato jest upalne i bezdeszczowe.

E. Opady deszczu zimą i latem są tak samo duże.

(.../2 pkt)

Zaznacz zestaw, w którym wymieniono wybrane strefy krajobrazowe w kolejności
od równika do bieguna.

A. Step, sawanna, tundra, tajga.

B. Pustynia, wilgotny las równikowy, tajga, sawanna.

C. Wilgotny las równikowy, step, tajga, tundra.

D. Wilgotny las równikowy, tajga, las mieszany strefy umiarkowanej, tundra.

(.../1 pkt)

Zaznacz wspólną cechę stepów i sawann. 

A. Duża różnica temperatury powietrza między latem a zimą.

B. Występowanie czterech pór roku.

C. Przystosowanie się roślin do okresów suszy.

D. Występowanie licznych stad dużych ssaków roślinożernych.

(.../1 pkt)

Zaznacz cechy strefy lasów liściastych i mieszanych.

A. Największa na Ziemi różnorodność gatunków roślin i zwierząt.

B. Kwitnienie i owocowanie roślin od wiosny do jesieni.

C. Wysoka temperatura powietrza i wysokie opady atmosferyczne przez cały rok.

D. Występowanie deszczów zenitalnych.

E. Zmiany wysokości temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w zależności od
pory roku.

(.../2 pkt)

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

1. Na pustyniach lodowych występują dni i noce polarne. P F

2. Afrykę Północną oraz Półwysep Arabski zamieszkują
Pigmeje. P F

3. Na Antarktydzie znajdują się jedynie stacje badawcze, w
których czasowo przebywają naukowcy. P F

(.../3 pkt)

Podaj dwie informacje dotyczące życia mieszkańców pustyń lodowych. (.../2 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego wybrzeże Morza Śródziemnego jest jednym z najchętniej
odwiedzanych regionów turystycznych na świecie.

(.../1 pkt)
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Oceń, czy podane informacje dotyczące krajobrazu śródziemnomorskiego są zgodne
z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest
fałszywa.

1. Zimą znad Oceanu Atlantyckiego napływa wilgotne i
chłodne powietrze. P F

2. Makia to gęste zarośla wiecznie zielonych, twardolistnych
krzewów. P F

3. Charakterystycznym elementem tego krajobrazu są rozległe
gaje drzew oliwnych. P F

4. W klimacie tej strefy występują obfite i częste opady. P F

(.../2 pkt)

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

1.
Tajga zajmuje duże obszary w północnych częściach
Ameryki Północnej, Azji i Europy. P F

2. Ze względu na niesprzyjające warunki strefa tajgi jest słabo
zaludniona. P F

3. Lato w tajdze jest długie i deszczowe. P F

(.../3 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego mieszkańcy tajgi budują swoje domy na palach. (.../1 pkt)

Zaznacz wspólną cechę tajgi i tundry.

A. Charakterystyczne gatunki roślin to chrobotek reniferowy oraz malina moroszka.

B. Dni i noce polarne występują na niewielkich fragmentach obszaru.

C. Lato jest krótkie, a zima mroźna.

D. Dominują tam obszary bezleśne.

(.../1 pkt)

Wymień dwie cechy klimatu najwyższych partii Himalajów. (.../2 pkt)

Uporządkuj piętra roślinne Himalajów w kolejności od położonego najniżej do
leżącego najwyżej. 

A. Piętro lasów liściastych.

B. Piętro górskich łąk.

C. Piętro wiecznie zielonych lasów.

D. Piętro lasów iglastych.

E. Piętro śnieżne.

F.  Piętro krzewów.

........→........→........→........→........→........

(.../1 pkt)
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Uzupełnij zdanie tak, aby zawierało prawdziwe informacje. Wpisz poprawną nazwę
szczytu oraz podkreśl jego właściwą wysokość.

Najwyższym szczytem Himalajów jest …………… ……………. , który wznosi się na
wysokość 6848 / 8848 m n.p.m.

(.../2 pkt)

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

(.../2 pkt)

W tabeli opisano podobieństwa czterech par stref krajobrazowych. Wpisz do tabeli
pasujące do opisów numery par tych stref.

1. Las równikowy oraz las liściasty i mieszany.

2. Sawanna i step.

3. Pustynia gorąca i pustynia lodowa.

4. Tajga i tundra.

 Podobieństwa Numer pary stref
krajobrazowych

A. Bardzo mała roczna suma opadów.  

B. Występowanie wieloletniej zmarzliny.  

C. Występowanie czterech warstw lasu.  

D. Przystosowanie roślin do przetrwania okresowej suszy.  

(.../2 pkt)

Wpisz odpowiednie nazwy obok opisów wybranych cech stref krajobrazowych.
Wybierz nazwy spośród podanych.

◻ Jakuci ◻ pampa ◻ Pigmeje ◻ akacja ◻ makia

A. Mieszkańcy Kotliny Konga. ............................................................................................

B. Drzewo rosnące na sawannie. ...........................................................................................

C. Step w Ameryce Południowej. ........................................................................................

D. Mieszkańcy tajgi zajmujący się hodowlą reniferów. .......................................................

(.../2 pkt)
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Przyporządkuj wymienionym gatunkom zwierząt nazwy stref krajobrazowych, w
których te gatunki występują.

1. żyrafa
2. mors
3. wielbłąd jednogarbny
4. soból
5. sarna
6. piżmowół

A. strefa lasów liściastych i mieszanych
B. strefa tajgi
C. strefa tundry
D. strefa sawann
E. strefa pustyni gorącej
F. strefa pustyni lodowej

(.../3 pkt)

Przyporządkuj wymienionym gatunkom roślin nazwy stref krajobrazowych, w
których te gatunki występują.

1. borówka czernica
2. akacja
3. tamaryszek
4. chrobotek reniferowy
5. sosna pinia
6. miłek wiosenny

A. strefa lasów liściastych i mieszanych
B. strefa sawann
C. strefa pustyni gorącej
D. strefa tundry
E. strefa śródziemnomorska
F. strefa stepów

(.../3 pkt)


