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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

Liczba punktów ...... / ...... p.

1 Zaznacz czynniki decydujące o zróżnicowaniu klimatycznym Azji.
A. Ogromna powierzchnia kontynentu.
B. Występowanie obszarów bezodpływowych.
C. Dobrze rozwinięta linia brzegowa.
D. Wyżynno-górska rzeźba terenu.

2 Podkreśl właściwe dokończenia zdań.

a) Epicentrum trzęsienia ziemi znajduje się w punkcie oznaczonym cyfrą 1 / 2.
b) Największą siłę trzęsienia ziemi sejsmografy zarejestrują w punkcie A / B.

3 Zaznacz poprawne dokończenie zdania.  
Ognisty Pierścień Pacyfiku nie obejmuje wybrzeży
A. Azji.
B. Afryki.
C. Ameryki Północnej.
D. Ameryki Południowej.

4 Oznacz znakiem „+” obszary o korzystnych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa, a znakiem
„–” oznacz obszary o niekorzystnych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa.
A. Nizina Indusu.
B. Wyżyna Tybetańska.
C. Hindukusz.
D. Półwysep Indochiński.

5 Zaznacz cechy japońskiej gospodarki.
A. Gospodarka oparta na eksporcie surowców mineralnych.
B. Pierwsza pod względem wielkości PKB gospodarka świata.
C. Wysoki odsetek zatrudnionych w usługach.
D. Bardzo wydajne rolnictwo.
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6 Wpisz obok podanych poniżej nazw państw litery, którymi oznaczono te kraje na poniższej mapie
konturowej.

Iran – . . . . .
Zjednoczone Emiraty Arabskie – . . . . .
Jordania – . . . . .
Arabia Saudyjska – . . . .
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7 Poniżej zamieszczono mapę przedstawiającą sumę opadów atmosferycznych w Afryce od października do
marca.

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

8 Podaj dwie cechy rolnictwa plantacyjnego.

9 Zaznacz dwie przyczyny trudnej sytuacji gospodarczej Afryki.
A. Zbyt mała liczba osób zatrudnionych w rolnictwie.
B. Kolonialna przeszłość kontynentu.
C. Niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
D. Zbyt duży udział usług w strukturze PKB.

1. Większe sumy opadów atmosferycznych występują na półkuli południowej niż
na półkuli północnej. P F

2.
Duże różnice między sumami opadów atmosferycznych na obszarach
położonych wzdłuż zwrotnika Koziorożca są skutkiem oddziaływania prądów
morskich. 

P F

3. W RPA sumy opadów atmosferycznych są mniejsze niż w Egipcie. P F
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10 Na wykresie przedstawiono odsetek ludności niedożywionej w Afryce i wybranych krajach tego
kontynentu.

Na podstawie danych uzupełnij luki w zdaniach.
Odsetek osób niedożywionych w Etiopii spadł od 1995 roku o ok. .......punktów procentowych.
Przykładem kraju, w którym odsetek osób niedożywionych w ostatnich latach nie ulega znacznemu
zmniejszeniu, jest ........

11 Wymień trzy walory turystyczne Kenii.

12 Przeanalizuj wykres i uzupełnij zdania, skreślając błędną odpowiedź lub wpisując poprawne
informacje.

W 1995 roku przyjechało do Kenii około .............. mln turystów. W ostatnich latach notuje się wzrost /
spadek liczby turystów. Proces ten rozpoczął się w ........... roku.

13 Przyporządkuj czynnikom klimatotwórczym ich skutki.
1. Chłodne prądy morskie. A. Zwiększenie sum opadów atmosferycznych na

wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej.
2. Południkowy układ głównych form rzeźby terenu. B. Zmniejszenie sum opadów atmosferycznych na

zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej.
3. Ciepłe prądy morskie. C. Ograniczenie oddziaływania oceanów do wąskiego

pasa wybrzeży.
D. Ułatwiony przepływ mas powietrza w kierunkach
północnym i południowym.
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14

Podkreśl właściwe uzupełnienia zdań.
a) W Ameryce w 1930 r. było prawie czterokrotnie / pięciokrotnie mniej ludzi niż na początku XXI w.
b) Między 1940 a 1960 r. przyrost liczby ludności był większy / mniejszy niż w kolejnym dziesięcioleciu.
c) W 2015 r. liczba ludności Ameryki przekroczyła 990 mln / 1 mld.

15 Podaj dwie przyczyny zanikania kultur pierwotnych w Ameryce.

16 Zaznacz właściwe wyjaśnienie terminu „wskaźnik urbanizacji”.
A. Różnica między liczbą ludności miejskiej a liczbą ludności mieszkającej na wsi.
B. Jest to udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności (podawany w procentach).
C. Jest to stosunek liczby ludności miejskiej do liczby ludności wiejskiej (podawany w promilach).



Grupa A  | strona 6 z 8

17

Wpisz obok wymienionych miast numery, którymi oznaczono je na mapie.
Meksyk – ......................
Chicago – ......................
São Paulo – ......................
San Francisco – ......................

18 Na podstawie wykresów i własnej wiedzy uzupełnij zdanie.

Strukturę użytkowania ziemi w Kanadzie przedstawia wykres ............, o czym
świadczy............................................................................................................. .
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19 Zaznacz podpunkt, w którym podano nieprawdziwe informacje.

A. Największe złoża rud żelaza występują na obszarach słabo zaludnionych.
B. We wschodniej części Australii znajdują się złoża surowców energetycznych.
C. Na Tasmanii występują złoża surowców metalicznych.

20 Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
Rdzennymi mieszkańcami Australii są

21 Zaznacz punkty, w których wymieniono informacje dotyczące zmian w środowisku przyrodniczym
Antarktydy.
A. Zmniejszenie powierzchni tajgi.
B. Zmniejszenie grubości i powierzchni pokrywy lodowej.
C. Przekształcenie rzeźby terenu wskutek wydobycia surowców mineralnych.
D. Powstanie dziury ozonowej.

22 Dopasuj definicję do jej znaczenia

23 Wyjaśnij znaczenie terminu slumsy.

24 Wymień przyrodnicze czynniki, które sprzyjają osadnictwu w Chinach.

25 Napisz, czym charakteryzuje się rolnictwo plantacyjne w Afryce.

A. Malgasze. B. Aborygeni. C. Arabowie. D. Zambosi.

1. Głód
2. Niedożywienie
A. występuje, gdy wartość kaloryczna przyjmowanych posiłków jest niższa od zapotrzebowania organizmu.
B. to stan organizmu, spowodowany czasowym brakiem pożywienia.
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26 Zaznacz czynniki, które spowodowały rozwój Doliny Krzemowej.
A.
dysponowanie najdłuższą na świecie siecią linii
kolejowych.

D.
dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

B.
położenie w pobliżu uniwersytetów i centrów
badawczych.

E.
duża liczba zamożnych inwestorów.

C.
 odpowiedni klimat i żyzne gleby.
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Grupa B Klasa ....................

Imię ..................................................................................

Liczba punktów ...... / ...... p.

1 Zaznacz czynniki decydujące o zróżnicowaniu klimatycznym Azji.
A. Występowanie obszarów bezodpływowych.
B. Ogromna powierzchnia kontynentu.
C. Wyżynno-górska rzeźba terenu.
D. Dobrze rozwinięta linia brzegowa.

2 Podkreśl właściwe dokończenia zdań.

a) Hipocentrum trzęsienia ziemi znajduje się w punkcie oznaczonym cyfrą 1 / 2.  
b) W czasie trzęsienia ziemi fale sejsmiczne dotrą szybciej do punktu A / B. 
 

3 Zaznacz poprawne dokończenie zdania.  
Położenie obszaru w obrębie Ognistego Pierścienia Pacyfiku nie jest przyczyną występowania tam
A. tsunami.
B. trzęsień ziemi.
C. tajfunów.
D. wybuchów wulkanów.

4 Oznacz znakiem „+” obszary o korzystnych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa, a znakiem
„–” oznacz obszary o niekorzystnych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa.
A. Nizina Gangesu.
B. Wyżyna Środkowosyberyjska.
C. Nizina Chińska.
D. Półwysep Arabski.

5 Zaznacz cechy japońskiej gospodarki.
A. Wysokie nakłady na badania naukowe i oświatę.
B. Dobrze rozwinięty przemysł zaawansowanych technologii.
C. Duży odsetek zatrudnionych w rolnictwie.
D. Ponad połowa PKB Japonii pochodząca z turystyki.
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6 Wpisz obok podanych poniżej nazw państw litery, którymi oznaczono te kraje na poniższej mapie
konturowej.

Irak – . . . . .
Syria – . . . . .
Kuwejt – . . . . .
Jemen – . . . .
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7 Poniżej zamieszczono mapę przedstawiającą sumę opadów atmosferycznych w Afryce od października do
marca.

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

8 Podaj dwie cechy rolnictwa żarowo-odłogowego.

9 Zaznacz dwie przyczyny trudnej sytuacji gospodarczej Afryki.
A. Duże zadłużenie zagraniczne.
B. Zbyt duże zatrudnienie w sektorze usług.
C. Duże inwestycje obcego kapitału w rynki afrykańskie.
D. Uzależnienie od polityki krajów wysoko rozwiniętych.

1. Największe sumy opadów atmosferycznych występują na wybrzeżu Zatoki
Gwinejskiej. P F

2. Chłodny Prąd Benguelski wpływa na obniżenie sum opadów atmosferycznych
na południowym wybrzeżu Afryki. P F

3. Na zwrotniku Raka sumy opadów atmosferycznych są większe niż na
zwrotniku Koziorożca. P F
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10 Na wykresie przedstawiono odsetek ludności niedożywionej w Afryce i wybranych krajach tego
kontynentu.

Na podstawie danych uzupełnij luki w zdaniach.
Przykładem kraju, w którym odsetek osób niedożywionych w ostatnich 20 latach spadł najbardziej, jest
................ Wartość ta zmniejszyła się od 1995 roku o ok. .......punktów procentowych.

11 Wymień trzy czynniki ograniczające ruch turystyczny w Kenii.

12 Przeanalizuj wykres i uzupełnij zdania, skreślając błędną odpowiedź lub wpisując poprawne
informacje.

W 2014 roku przyjechało do Kenii ............ mln turystów. W latach 2000–2007 wpływy z turystyki wzrosły o
około jeden / dwa mld USD. Najwyższe wpływy z turystyki Kenia osiągnęła w ............... roku.

13 Przyporządkuj czynnikom klimatotwórczym ich skutki.
1. Południkowy układ głównych form rzeźby terenu. A. Ułatwiony przepływ mas powietrza w kierunkach

zachodnim i wschodnim.
2. Chłodne prądy morskie. B. Zwiększenie sum opadów atmosferycznych na

wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej.
3. Ciepłe prądy morskie. C. Ułatwiony przepływ mas powietrza w kierunkach

północnym i południowym.
D. Zmniejszenie sum opadów atmosferycznych na
zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej.
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14

Podkreśl właściwe uzupełnienia zdań.
a) W ciągu ostatnich 35 lat liczba ludności Ameryki wzrosła o ok. 400 mln / 600 mln.
b) W 2000 r. w Ameryce było o ok. 150 mln / 50 mln ludzi mniej niż w 2015 r.
c) Między 1920 a 1940 r. liczba ludności rosła szybciej / wolniej niż w ciągu ostatnich 15 lat.
 

15 Podaj dwa skutki zanikania kultur pierwotnych w Ameryce.

16 Wybierz punkt, w którym właściwie scharakteryzowano proces urbanizacji.
A. Proces obejmujący wzrost liczby ludności miejskiej oraz powstawanie nowych miast i powiększania się
już istniejących.
B. Przemieszczanie się ludności miejskiej oraz przenoszenie działalności gospodarczej do stref podmiejskich.
C. Migracja mieszkańców faweli na tereny wiejskie spowodowana chęcią poprawy warunków życia.
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17

Wpisz obok wymienionych miast numery, którymi oznaczono je na mapie.
Nowy Jork – ......................
Rio de Janeiro – ......................
Lima – ......................
Los Angeles – ......................

18 Na podstawie wykresów i własnej wiedzy uzupełnij zdanie.

Strukturę użytkowania ziemi w Stanach Zjednoczonych przedstawia wykres ............, o czym
świadczy............................................................................................................. .
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19 Zaznacz podpunkt, w którym podano nieprawdziwe informacje.

 
A. Rejon południowo-zachodniej Australii obfituje w złoża surowców mineralnych.
B. Na półwyspie Jork znajdują się duże złoża węgla kamiennego.
C. W północnej Australii są zlokalizowane ośrodki wydobycia diamentów.

20 Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
Najludniejszym australijskim miastem jest

21 Zaznacz punkty, w których wymieniono informacje dotyczące zmian w środowisku przyrodniczym
Arktyki. 
A. Zmniejszenie grubości i powierzchni pokrywy lodowej.
B. Powstanie dziury ozonowej.
C. Zmniejszenie powierzchni lasów liściastych.
D. Przekształcenie rzeźby terenu wskutek wydobycia surowców mineralnych.

22 Dopasuj definicję do jej znaczenia

23 Wyjaśnij znaczenie terminu slumsy.

24 Wymień przyrodnicze czynniki, które sprzyjają osadnictwu w Chinach.

25 Napisz, czym charakteryzuje się rolnictwo plantacyjne w Afryce.

A. Melbourne. B. Brisbane.   C. Sydney. D. Canberra.

1. Głód
2. Niedożywienie
A. występuje, gdy wartość kaloryczna przyjmowanych posiłków jest niższa od zapotrzebowania organizmu.
B. to stan organizmu, spowodowany czasowym brakiem pożywienia.



Grupa B  | strona 8 z 8

26 Zaznacz czynniki, które spowodowały rozwój Doliny Krzemowej.
A.
dysponowanie najdłuższą na świecie siecią linii
kolejowych.

D.
dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

B.
położenie w pobliżu uniwersytetów i centrów
badawczych.

E.
duża liczba zamożnych inwestorów.

C.
 odpowiedni klimat i żyzne gleby.




