
Grupa A  | strona 1 z 4

1

2

3

4

5

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

Liczba punktów ...... / 41

Zaznacz atrakcje turystyczne Niemiec.

A. Katedra w Kolonii.        
B. Twierdza Carcassonne.      
C. Alpy Bawarskie.
D. Wieża Eiffla          
E. Brama Brandenburska.

(.../2 pkt)

Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.

A. Niemcy leżą na zachód od Polski. P / F
B. Niemcy nie mają dostępu do morza. P / F
C. Ukształtowanie powierzchni Niemiec jest bardzo urozmaicone: od nizin na północy
przez wyżyny aż po wysokie góry – Alpy. P / F
D. Landy w Niemczech są odpowiednikami naszych miast. P / F

(.../3 pkt)

Do podanych nazw niemieckich firm dopisz przykłady produkowanych przez nie
towarów.

A. Bayer – __________     B. Siemens – __________      C. Volkswagen – __________

(.../2 pkt)

Spośród wymienionych atrakcji Czech zaznacz te, które możesz zwiedzić w Pradze.

A. Zbudowany na Wełtawie most Karola prowadzący na Hradczany.
B. Skalne miasto powstałe w spękanych piaskowcach.
C. Obiekty wpisane w 1992 roku na „Listę światowego dziedzictwa UNESCO”.
D. Znane uzdrowiska: Karlowe Wary i Mariańskie Łaźnie.

(.../1 pkt)

Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.

A. Liczba turystów w Czechach rośnie, a na Słowacji spada z powodu niezbyt rozwiniętej
infrastruktury. P / F
B. Wody termalne to wody podziemne, których temperatura jest wyższa od średniej
temperatury rocznej w danym miejscu. P / F
C. Jaskinie, np. Dobszyńska Jaskinia Lodowa, występują tylko na Słowacji. P / F
D. Stolica Słowacji, Bratysława, jest mniej atrakcyjna turystycznie od czeskiej Pragi,
dlatego przyjeżdża do niej mniej turystów. P / F

(.../2 pkt)
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Oceń, czy informacje dotyczące środowiska przyrodniczego Litwy są zgodne z
prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest
fałszywa.

A. Jest to kraj nizinny. P / F
B. Znaczną część kraju zajmują wyżyny, na przykład Wyżyna Białoruska. P / F
C. W krajobrazie można zaobserwować liczne pozostałości lądolodu, takie jak jeziora 
i głazy narzutowe. P / F
D. Przez kraj przepływa jedna z największych rzek europejskich – Dniepr. P / F

(.../3 pkt)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz 1 lub 2.

Mierzeja Kurońska to fragment wybrzeża

A. Białorusi,
które słynie z

1. położonej na wzgórzu baszty zamku Giedymina.

B. Litwy, 2. wydm opadających do Zalewu Kurońskiego.

(.../1 pkt)

Podaj nazwę obiektu przedstawionego na
fotografii. Następnie podaj nazwę miasta i nazwę
państwa, w których ten obiekt się znajduje.

Obiekt: ____________
Miasto: ____________
Państwo: ____________

(.../3 pkt)

Wpisz literę P obok przyczyn konfliktów na Ukrainie, a literę S – obok ich skutków. 

A. Śmierć kilkunastu tysięcy osób. ___
B. Utrata domów przez setki tysięcy osób. ___
C. Wola przystąpienia do Unii Europejskiej wśród części społeczeństwa Ukrainy. ___
D. Dążenie części społeczeństwa Ukraina do większego zbliżenia politycznego z Rosją
niż z Unią Europejską. ___
E. Zmniejszenie dostaw gazu ziemnego z Rosji na Ukrainę. ___
F. Utrata zysków pochodzących z obsługi turystów na Półwyspie Krymskim. ___

(.../3 pkt)

Połącz nazwy miejsc (1–4) z odpowiednimi opisami (A–D). 
1. Truskawiec.
2. Lwów.
3. Krym.
4. Kijów.

A. Stolica Ukrainy.
B. Półwysep nad Morzem Czarnym i Morzem Azowskim.
C. Miasto uzdrowiskowe z licznymi sanatoriami.
D. Miasto należące dawniej do Polski, z licznymi pamiątkami

po Polakach.

(.../4 pkt)
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Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedzi A lub B oraz 1, 2 lub 3.
Najlepsze warunki do rozwoju rolnictwa w Rosji występują w strefie klimatów

A. okołobiegunow
ych,

w strefie krajobrazowej

1. lasów iglastych, czyli tajgi.

B. umiarkowanych
,

2. tundry.

3. stepów.

(.../1 pkt)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Najważniejszym źródłem dochodów Rosji jest

A. rozwinięty przemysł wysokich technologii, czyli produkcja komputerów i sprzętu
AGD.
B. wydobycie i sprzedaż surowców mineralnych, na przykład gazu ziemnego.
C. wydajne rolnictwo działające głównie na terenach Niziny Wschodnioeuropejskiej 
i Niziny Zachodniosyberyjskiej.
D. bardzo dobrze rozwinięta turystyka głównie na wybrzeżach Morza Czarnego 
i Bałtyku.

(.../1 pkt)

Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa. 

A. Na świecie tylko Kanada ma większą powierzchnię od Rosji. P / F
B. Granica między Europą a Azją przebiega przez obwód kaliningradzki. P / F
C. Rosja leży w aż dziewięciu strefach czasowych. P / F

(.../2 pkt)

Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa. 

A. Białoruś w latach 90. XX wieku oddzieliła się od Związku Radzieckiego. P / F
B. Czechy to państwo graniczące z Polską od południa, powstałe z połączenia Czech 
i Słowacji. P / F
C. Nasz północny sąsiad, Niemcy, to kraj, którego granice nie zmieniły się od czasów 
II wojny światowej. P / F

(.../2 pkt)

Wpisz brakujące nazwy państw i ich stolic.

A. Berlin – ____________      
B. Bratysława – ____________ 
C. ____________ – Czechy

(.../3 pkt)

Połącz nazwy atrakcji turystycznych z nazwami krajów, w których one się znajdują.
1. Cmentarz Orląt Lwowskich, Karpaty.
2. Najwyższe pasma Tatr.
3. Pojezierza, piękne wybrzeża, Alpy.

A. Słowacja.
B. Niemcy.
C. Litwa.
D. Ukraina.

(.../2 pkt)

Wymień państwa sąsiadujące z Polską, które 

A. należą do strefy euro: ____________
B. nie należą do strefy Schengen: ____________
C. są członkami Unii Europejskiej: ____________

(.../3 pkt)
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18 Wykonaj zadania. Zapisz odpowiednie obliczenia. 

A. Na mapie w skali 1:1 000 000 granica Polski z jednym z sąsiadów ma długość 
79,6 cm. Podaj nazwę tego kraju sąsiedzkiego.
*B. Odległość ze Szczecina do stolicy tego kraju na mapie przeglądowej 
w skali 1:5 000 000 wynosi 17,4 cm. Podaj nazwę tego miasta i nazwę kraju, którego 
jest ono stolicą. Następnie oblicz, ile wynosi rzeczywista odległość w kilometrach.

(.../3 pkt)


