
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI
do modułu „Geografia regionalna”

Dział: Afryka

Imię i nazwisko Klasa............
..................................................... Grupa I

1. Wymień wody oblewające Afrykę zgodnie z ich położeniem w stosunku

do kontynentu:

a) od zachodu....................................................................................

b) od północy.....................................................................................

c) od północnego-wschodu................................................................

d) od wschodu.................................................................................... (k) (0-2)

2. Zaznacz „x” właściwe cechy ukształtowania powierzchni Afryki:

a) rowy tektoniczne na wschodzie �

b) przewaga nizin �

c) górzysta część środkowa kontynentu �

d) duża liczba kotlin � (k) (0-2)

3. Uzupełnij zdanie:

Produkt krajowy brutto to suma wartości .....................................................

.................................. w ciągu ....................................................................... (k) (0-2)

4. Na podstawie opisu rozpoznaj klimat i wpisz odpowiadający mu rodzaj roślinności:

Lata są suche i słoneczne, zimy łagodne, ale wilgotne. To klimat bardzo

sprzyjający człowiekowi.

klimat ............................................................................................................

roślinność ...................................................................................................... (p) (0-2)

5. Wyjaśnij pojęcia:

przyrost naturalny - .......................................................................................

wskaźnik zgonów - ........................................................................................ (p) (0-2)

6. Podaj przyczyny integracji gospodarczej:

a) ............................................................................................................

b) ............................................................................................................

c) ............................................................................................................

d) ............................................................................................................ (p) (0-4)

7. Przyporządkuj nazwę obiektu geograficznego do nazwy elementu sieci rzecznej:

a) najdłuższa rzeka Afryki 1. Oranje

b) największe jezioro 2. Kongo (Zair)

c) jezioro – kryptodepresja 3. Nil

d) zbiornik sztuczny 4. J. Czad

e) rzeka o największym dorzeczu 5. J. Malawi

f) lodowiec 6. J. Wiktorii

7. J. Tanganika

8. Zbiornik Nasera

9. Ruwenzori (r) (0-3)



8. Podkreśl cechy, które dotyczą krajów wysoko rozwiniętych:

a) bardzo duży udział rolnictwa w tworzeniu PKB

b) PKB/1 mieszkańca – powyżej 10 tys. dolarów

c) duży wskaźnik analfabetyzmu

d) wysokaśrednia długość życia

e) wysoki wskaźnik urbanizacji (r) (0-3)

9. Podaj trzy przykładowe przejawy segregacji rasowej:

a) ............................................................................................................

b) ............................................................................................................

c) ............................................................................................................ (r) (0-3)

10. Wyjaśnij krótko przyczynę trzęsień ziemi w Afryce:

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

........................................................................................................................ (d) (0-3)

11. Wyjaśnij, na czym polegało dostosowanie gospodarki Afryki dla potrzeb

państw kolonialnych.

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

........................................................................................................................ (d) (0-3)

12. Omów krótko konflikt zbrojny o Saharę Zachodnią.

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

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

....................................................................................................................... (d) (0-3)

13. Skutki Tamy Asuańskiej to(literą N zaznacz negatywne skutki,

a literą P – pozytywne):

a) zatrzymanie fali powodziowej ......

b) zatrzymanieżyznych namułów niesionych przez Nil ......

c) zmniejszenie się delty Nilu .....

d) konieczność stosowania nawozów sztucznych ..... (w) (0-2)

14. Na podstawie cech charakterystycznych rozpoznaj państwa:

a) państwo na wschodnim krańcu Płw. Somalijskiego - ............................

b) najbogatsze państwo Afryki - ............................................

c) małe powierzchniowo państwa, w których walczą plemiona Hutu i Tutsi

- ......................................................................... (w) (0-4)

15. Twoje propozycje na rozwiązanie problemu ubóstwa to:

a) ................................................................................................

b) ................................................................................................

c) ................................................................................................

d) ................................................................................ (w) (0-4)



SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI
do modułu „Geografia regionalna”

Dział: Afryka

Imię i nazwisko Klasa............
..................................................... Grupa II

1. Wymień punkty skrajne Afryki przyporządkowując je właściwym kierunkom:

a) na zachód....................................................................................

b) na północ.....................................................................................

c) na wschód....................................................................................

d) na południe.................................................................................... (k) (0-2)

2. Zaznacz „x” właściwe cechy ukształtowania powierzchni Afryki:

a) niziny nadbrzeżne �

b) przewaga wyżyn �

c) duża ilość pasm górskich �

d) w części zach. kontynentu- rowy tektoniczne � (k) (0-2)

3. Uzupełnij zdanie:

Struktura produktu krajowego brutto to udział.....................................................

.................................. w tworzeniu ....................................................................... (k) (0-2)

4. Na podstawie opisu rozpoznaj klimat i wpisz odpowiadający mu rodzaj roślinności:

Temperatury są wysokie. Roczna suma opadów maleje do 1000mm. Pojawiają się dwie pory roku.

klimat ............................................................................................................

roślinność ...................................................................................................... (p) (0-2)

5. Wyjaśnij pojęcia:

wskaźnik przyrostu naturalnego - .......................................................................................

wskaźnik urodzeń - ........................................................................................ (p) (0-2)

6. Podaj przyczyny integracji gospodarczej:

a) ............................................................................................................

b) ............................................................................................................

c) ............................................................................................................

d) ............................................................................................................ (p) (0-4)

7. Przyporządkuj nazwę obiektu geograficznego do nazwy elementu sieci rzecznej:

a) najdłuższa rzeka Afryki 1. Niger

b) największe jezioro słone 2. Kongo (Zair)

c) jezioro – kryptodepresja 3. Nil

d) zbiornik sztuczny 4. J. Czad

e) rzeka o największym dorzeczu 5. J. Malawi

f) lodowiec 6. Limpopo

7. J. Tanganika

8. Zbiornik Wolta

9. Kenia (r) (0-3)



8. Podkreśl cechy, które dotyczą krajów słabo rozwiniętych:

a) duży udział przemysłu w tworzeniu PKB

b) PKB/1 mieszkańca – poniżej 2 tys. dolarów

c) duży przyrost naturalny

d) niskaśrednia długość życia

e) wykształcone społeczeństwo (r) (0-3)

9. Podaj trzy przykładowe przejawy apartheidu:

a) ............................................................................................................

b) ............................................................................................................

c) ............................................................................................................ (r) (0-3)

10. Wyjaśnij krótko przyczynę istnienia lodowców w strefie podrównikowej w Afryce:

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

........................................................................................................................ (d) (0-3)

11. Wyjaśnij, na czym polegało dostosowanie gospodarki Afryki dla potrzeb

państw kolonialnych.

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

........................................................................................................................ (d) (0-3)

12. Omów krótko konflikt zbrojny Etiopia - Erytrea.

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

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

....................................................................................................................... (d) (0-3)

13. Skutki Tamy Asuańskiej to(literą N zaznacz negatywne skutki,

a literą P – pozytywne):

a) zatrzymanie fali powodziowej ......

b) zatrzymanieżyznych namułów niesionych przez Nil ......

c) zmniejszenie się delty Nilu .....

d) konieczność stosowania nawozów sztucznych ..... (w) (0-2)

14. Na podstawie cech charakterystycznych rozpoznaj państwa:

a) państwo graniczące z Marokiem, eksporter ropy naftowej - ............................

b) państwa-główni producenci diamentów - ............................................

c) państwo, w którym walczą plemiona Hausa i Ibo

- ......................................................................... (w) (0-4)

15. Twoje propozycje na rozwiązanie problemu ubóstwa to:

a) ................................................................................................

b) ................................................................................................

c) ................................................................................................

d) ................................................................................................ (w) (0-4)



SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI
do modułu „Geografia regionalna”

Dział: Ameryki

Imię i nazwisko Klasa............
..................................................... Grupa I

1. Wybierz prawidłową odpowiedź do zdania: Ameryka Północna leży na półkulach:

a) północnej, wschodniej i zachodniej

b) południowej, północnej i wschodniej

c) północnej, południowej i zachodniej

d) południowej, wschodniej i zachodniej (k) (0-1)

2. Uzupełnij zdania:

a) Wielkie łańcuchy górskie znajdują się na ....................... wybrzeżu Ameryk.

b) W Ameryce Pn. niziny mają charakter ........................

c) W środkowych częściach kontynentu przeważają............................... (k) (0-3)

3. Połącz typ klimatu ze strefą roślinną:

równikowy wilgotny step

umiarkowany chłodny las równikowy wilgotny

umiarkowany kontynentalny suchy tajga

zwrotnikowy suchy (k) (0-2)

4. Wyjaśnij krótko przyczyny spadku liczby ludności Ameryk w XV wieku.

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

...................................................................................................................... (k) (0-2)

5. Rozpoznaj zaznaczone na załączonych mapkach obiekty geograficzne:

a) f)

b) g)

c) h)

d) i)

e) j) (p) (0-5)

6. Podaj cechy gospodarki krajów wysoko rozwiniętych:

a. rolnictwa...........................................................................................................

b. przemysłu.........................................................................................................

c. usług................................................................................................................. (p) (0-6)

7. Wyjaśnij, dlaczego na tej samej szerokości geograficznej występują w Amerykach różne

typy klimatu..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................. (r) (0-2)



8. Dokończ zdanie: Megalopolis to.........................................................................................

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

i zaznacz na mapce Stanów Zjednoczonych Megalopolis Okręgu Przyjeziernego. (r) (0-2)

9. Wskaż podobieństwa w ukształtowaniu powierzchni Ameryki Północnej i Południowej:

a. ............................................................................................................

b. ............................................................................................................

c. ............................................................................................................ (r) (0-3)

10. Wyjaśnij pojęcia:

ekspansja terytorialna.......................................................................................................

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

eksterminacja....................................................................................................................

.......................................................................................................................................... (d) (0-2)

11. Zdanie prawdziwe zaznacz „+”, a fałszywe „–”.

W Ameryce anglosaskiej dominuje ludność mieszana.

Udział ludności czarnej jest większy w Ameryce Północnej.

Metysi to potomkowie ludności białej i czarnej. (d) (0-3)

12. Wyjaśnij przyczyny gwałtownego wzrostu liczby ludności Ameryki anglosaskiej w XX wieku.

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

....................................................................................................................... (d) (0-2)

13. Ustosunkuj się do sytuacji Indian w Ameryce Północnej.

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

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

..................................................................................................................................... (w) (0-4)

14. Co to za państwo?

a. Jego stolica leży na równiku.......................................................................................

b. Jej stolica to Managua................................................................................................

c. Największa dawna kolonia Portugalii........................................................................

d. Państwo z przesmykiem............................................................................................. (w) (0-4)



SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI
do modułu „Geografia regionalna”

Dział: Ameryki

Imię i nazwisko Klasa............
..................................................... Grupa II

1. Wybierz prawidłową odpowiedź do zdania: Ameryka Południowa leży na półkulach:
a) północnej, wschodniej i zachodniej

b) południowej, północnej i wschodniej

c) północnej, południowej i zachodniej

d) południowej, wschodniej i zachodniej (k) (0-1)

2. Uzupełnij zdania:

a) Wielkie łańcuchy górskie znajdują się na ....................... wybrzeżu Ameryk.

b) W Ameryce Pn. niziny mają charakter ........................

c) W środkowych częściach kontynentu przeważają............................... (k) (0-3)

3. Połącz typ klimatu ze strefą roślinną:

subpolarny sawanna

umiarkowany ciepły morski lasy zrzucające liście na zimę

umiarkowany kontynentalny suchy tundra

podrównikowy suchy (k) (0-2)

4. Wyjaśnij krótko przyczyny wzrostu liczby ludności Ameryk w XIX wieku.

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

...................................................................................................................... (k) (0-2)

5. Rozpoznaj zaznaczone na załączonych mapkach obiekty geograficzne:

a) f)

b) g)

c) h)

d) i)

e) j) (p) (0-5)

6. Podaj cechy gospodarki krajówśrednio rozwiniętych:

a. rolnictwa............................................................................................................

b. przemysłu............................................................................................................

c. usług................................................................................................................. (p) (0-6)

7. Wyjaśnij, dlaczego na tej samej szerokości geograficznej występują w Amerykach różne

typy klimatu ...........................................................................................................................

................................................................................................................................................ (r) (0-2)



8. Dokończ zdanie: Megalopolis to.........................................................................................

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

i zaznacz na mapce Stanów Zjednoczonych Megalopolis Zachodniego Wybrzeża. (r) (0-2)

9. Podaj przyczyny południkowego układu stref klimatycznych w Amerykach:

a. ............................................................................................................

b. ............................................................................................................

c. ............................................................................................................ (r) (0-3)

10. Wyjaśnij pojęcia:

ekspansja terytorialna........................................................................................................

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

eksterminacja.....................................................................................................................

........................................................................................................................................... (d) (0-2)

11. Zdanie prawdziwe zaznacz „+”, a fałszywe „–”.

W Ameryce Łacińskiej dominuje ludność biała.

Udział ludności indiańskiej jest większy w Ameryce Północnej.

Mulaci to potomkowie ludności białej i czarnej. (d) (0-3)

12. Wyjaśnij przyczyny gwałtownego wzrostu liczby ludności Ameryki Łacińskiej w XX wieku.

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

....................................................................................................................... (d) (0-2)

13. Oceń rolę Stanów Zjednoczonych w kształtowaniu gospodarki globalnej.

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

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

..................................................................................................................................... (w) (0-4)

14. Co to za państwo?

a. Jego stolica jest największym miastemświata .......................................................

b. Jej stolica to Hawana................................................................................................

c. 55% ludności kraju stanowią Indianie.....................................................................

d. Państwo, którego część jest kolonią francuską......................................................... (w) (0-4)



SPRAWDZIAN WIADOMO ŚCI
do modułu „Geografia regionalna”

Dział: Azja

Imię i nazwisko Klasa............
..................................................... Grupa I

1. Skreśl nieprawdziwe określenia w podanych zdaniach:

a) ukształtowanie powierzchni Azji jest bardzo urozmaicone/mało urozmaicone

b) Himalaje, Kaukaz, Hindukusz powstały podczas fałdowania hercyńskiego/

alpejskiego

c) na Archipelagu Malajskim panuje klimat równikowy/zwrotnikowy suchy

d) na przeważającej części obszaru Azji panują klimaty morskie/kontynentalne (k) (0-4)

2. Zaznacz „x” prawdziwe informacje o Azji:

a) Azja jest największą częścią świata �

b) Azję oblewają wody 2 oceanów �

c) około 1/5 powierzchni Azji zajmują półwyspy �            (k) (0-2)

3. Która z wymienionych religii ma zasięg światowy? Podkreśl ją.

judaizm, konfucjanizm, islam, hinduizm (k) (0-1)

4. Uzupełnij zdania:

Obszary Azji położone na styku płyt litosfery są często nawiedzane przez trzęsienia ziemi

i ...................................................................

Około ¾ powierzchni Azji zajmują ........................................... i wyżyny

Ogromna ............................................................................. sprawia,że na obszarze Azji występują

wszystkie strefy klimatyczne Ziemi. (p) (0-3)

5. Wpisz w odpowiednie kolumny tabeli elementy ukształtowania powierzchni Azji:

Kunlun,Środkowosyberyjska, Indusu, Dżungarska, Tybetańska, Turańska, Stanowe, Kaszgarska

(p) (0-4)

6. Wykres przedstawia zmiany liczby ludności Azji w latach 1650-2000. Na podstawie analizy wykresu

odpowiedz na pytania:

a) jaka była liczba ludności Azji w 1750r.?

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

b) czym spowodowany była eksplozja demograficzna w drugiej połowie XX wieku

................................................................................................. ................................................ (r) (0-3)

Niziny Wyżyny Góry Kotliny



7. Pogrupuj podane państwa według poziomu rozwoju gospodarczego:

Japonia, Tajlandia, Oman, Filipiny,Singapur, Pakistan, Irak, Indie (r) (0-4)

8. Rozpoznaj na podstawie opisu państwo, o którym mowa:

a) Jest największą potęgą gospodarczą świata, przykładem nowoczesnego państwa mimo,

że nie posiada dużych zasobów surowców mineralnych....................................................

b) Niewielkie państwo graniczące z Irakiem, eksporter ropy naftowej

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

c) Państwo „na wyspach”, główny obok Chin producent batatów.......................................

(d) (0-3)

9. Połącz strzałkami konflikt zbrojny z jego przyczyną:

Indie-Pakistan

Turcja-Kurdowie

Chiny-Tybet

Afganistan-Stany Zjednoczone

fundamentalizm islamski

roszczenia terytorialne państw

dążenie do stworzenia własnego państwa

(d) (0-2)

Państwa

wysoko rozwinięte

Państwa

średnio rozwinięte

Państwa

słabo rozwinięte

Państwa

naftowe



SPRAWDZIAN WIADOMO ŚCI
do modułu „Geografia regionalna”

Dział: Azja

Imię i nazwisko Klasa............
..................................................... Grupa II

1. Skreśl nieprawdziwe określenia w podanych zdaniach:

a) Azja leży na ośmiu płytach / jednej płycie litosfery

b) charakterystyczne dla Azji są wysoko położone wyżyny/depresje

c) najwięcej opadów otrzymują południowe / północne zbocza Himalajów

d) północne obrzeża Azji leżą w strefie klimatów umiarkowanych / okołobiegunowych (k) (0-4)

2. Zaznacz „x” prawdziwe informacje o Azji:

a) Azja stanowi 30% powierzchni lądowych Ziemi �

b) Azja nie graniczy z MorzemŚródziemnym �

c) Większość wysp azjatyckich leży na O. Spokojnym �            (k) (0-2)

3. Która z wymienionych religii ma zasięg narodowy? Podkreśl ją.

buddyzm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm (k) (0-1)

4. Uzupełnij zdania:

Około ¾ powierzchni Azji zajmują góry i ........................................

Ogromna ............................................................................. sprawia,że na obszarze Azji występują

wszystkie strefy klimatyczne Ziemi.

Obszary Azji położone na styku płyt litosfery są często nawiedzane przez......................................

.................................. i wybuchy wulkanów. (p) (0-3)

5. Wpisz w odpowiednie kolumny tabeli elementy ukształtowania powierzchni Azji:

Niziny Wyżyny Góry Kotliny

Dżungarska, Mongolska, Zagros, Chińska, Irańska, Kaszgarska, Ałtaj, Mezopotamska, (p) (0-4)

6. Wykres przedstawia zmiany liczby ludności Azji w latach 1650-2000. Na podstawie analizy wykresu

odpowiedz na pytania:

a) w którym roku rozpoczął się gwałtowny wzrost liczby ludności Azji?

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

b) dlaczego w drugiej połowie XIX wieku następował powolny wzrost liczby ludności?

................................................................................................................................................... (r) (0-3)



7. Pogrupuj podane państwa według poziomu rozwoju gospodarczego:

Państwa

wysoko rozwinięte

Państwa

średnio rozwinięte

Państwa

słabo rozwinięte

Państwa

naftowe

Tajwan, Wietnam, Arabia Saudyjska, Liban, Korea Południowa, Turcja, Iran, Mongolia(r) (0-4)

8. Rozpoznaj na podstawie opisu państwo, o którym mowa:

a) Gospodarka tego państwa wychodzi szybko z zacofania, dzięki napływowi kapitału

zagranicznego – głównie z Japonii, po tym, jak władze komunistyczne zezwoliły na inwestycje

zagraniczne ...........................................................

b) Państwo na półwyspie, należy jednocześnie do „spichlerzy kontynentu” i obszarów głodu

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

c) Państwo wśrodkowej części Azji, z rozległymi obszarami stepów, na których wypasa się

wielbłądy ..............................................................

(d) (0-3)

9. Połącz strzałkami konflikt zbrojny z jego przyczyną:

Indie-Chiny

Irak-Kuwejt

Izrael-Palestyna

Irak-Stany Zjednoczone

fundamentalizm islamski

roszczenia terytorialne państw

dążenie do stworzenia własnego państwa

(d) (0-2)



SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI
do modułu „Geografia regionalna”

Dział: Australia

Imię i nazwisko Klasa............
..................................................... Grupa I

1. Przez kontynent australijski przebiega:

a) równik............................................................................................................

b) Zwrotnik Koziorożca.....................................................................................

c) Zwrotnik Raka...............................................................................................

d) koło podbiegunowe południowe................................................................... (k) (0-1)

2. Zaznacz „x” właściwą odpowiedź:

Ayers Rock to:

a) najwyższy szczyt Australii �

b) olbrzymi ostaniec w Australii �

c) górzysta część środkowa kontynentu �

d) nazwa pustyni w Australii � (k) (0-1)

3. Uzupełnij zdanie:

Australia jest kontynentem ....................................................o słabo rozwiniętej

.............................................................................................................................. (k) (0-2)

4. Połącz strzałkami właściwą przyczynę ze skutkiem:

położenie kontynentu po obu stronach zwrotnika

monsun letni znad równika

położenie na półkuli południowej

Prąd Zachodnioaustralijski

odwrotność pór roku

przeważająca część obszaru w strefie zwrotnikowej

bardzo wysokie temperatury i znaczne

opady na pn. wybrzeżach kontynentu

(k) (0-3)

5. Na podstawie opisu rozpoznaj formację roślinną i wybierz odpowiadającą jej nazwę;

a) gęste i kolczaste zarośla, głównie z eukaliptusami i akacjami, przystosowane

do niewielkiej ilości wilgoci - ...................................................

b) występuje na pograniczu scrubu i pustyni - .............................

c) to rośliny, które po bardzo szybkim okresie wzrostu i kwitnienia wydają nasiona –

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

trawa spinifex, scrub, sawanna, efemerydy, eukaliptusy, lasy namorzynowe

(p) (0-3)

6. Wyjaśnij pojęcia:

creeks - .......................................................................................

basen artezyjski - ........................................................................................ (p) (0-2)

7. Podkreśl endemity Australii

dziobak, diabeł tasmański, lis polarny, sarna, zając, kangur, wombat (p) (0-2)



8. Uzupełnij tekst:

Rdzenna ludność Australii to....................................Ich przodkowie przybyli z ......................

południowo-wschodniej. Trudnili się ..............................., myślistwem, ................................,

polując przy pomocy dzid i ............................................

W XVII wieku do wybrzeży Australii dotarli .....................................Ale dopiero podróże

angielskiegożeglarza nazwiskiem ............................... rozpoczęły kolonizację kontynentu.

Pierwszą osadę europejską Sydney zbudowali zesłani do Australii........................................ (r) (0-4)

9. Podaj trzy czynniki sprawiające,że Australia nazywana jest „największą owczarnią świata”:

a) ............................................................................................................

b) ............................................................................................................

c) ............................................................................................................ (r) (0-3)

10. Przy zdaniu prawdziwym wstaw„tak”, przy fałszywym„nie”:

a) Napływ ludności z Wielkiej Brytanii i Irlandii w połowie XIX wieku był spowodowany

„gorączką złota”

b) Zasiedlaniu Australii przez osadników towarzyszył wzrost ludności rodzimej –

Aborygenów

c) We wzroście liczby ludności Australii zawsze większą rolę odgrywał napływ imigrantów

(d) (0-3)

11. Wyjaśnij krótko, co oznaczała polityka „białej Australii” prowadzona do siedemdziesiątych

lat XX wieku .............................................................................................................................

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

(d) (0-3)



SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI
do modułu „Geografia regionalna”

Dział: Australia

Imię i nazwisko Klasa............
..................................................... Grupa II

1. Kontynent australijski leży w całości na półkuli:

a) północnej....................................................................................

b) południowej.....................................................................................

c) zachodniej................................................................

(k) (0-1)

2. Zaznacz „x” właściwą odpowiedź:

Lasy namorzynowe to

a) słonowodne lasy na pn. wybrzeżu Australii �

b) lasy na klifowym wybrzeżu Australii �

c) lasy na Tasmanii �

(k) (0-1)

3. Uzupełnij zdanie:

Australia jest „....................................” kontynentemświata (średnia wys. 292m n.p.m) mimo,

że w ukształtowaniu powierzchni przeważają .....................................

(k) (0-2)

4. Połącz strzałkami właściwą przyczynę ze skutkiem:

masy wilgotnego powietrza znad O. Spokojnego

Prąd Wschodnioaustralijski

położenie na półkuli południowej

Prąd Zachodnioaustralijski

obniżenie opadów w zach. części kontynentu

wysokie opady na wsch. stokach gór

Wododziałowych

zima w miesiącach VI – I

(k) (0-3)

5. Na podstawie opisu rozpoznaj formację roślinną i wybierz odpowiadającą jej nazwę;

a) bujne trawy z pojedynczymi akacjami i kazuarynami noszą nazwę.......................

b) lasu w strefie przypływów i odpływów morskich to - .......................................

c) osiągają ogromne rozmiary, ich wysokość dochodzi do 100m - .........................................

trawa spinifex, scrub, sawanna, efemerydy, eukaliptusy, lasy namorzynowe

(p) (0-3)

6. Wyjaśnij pojęcia:

rzeka okresowa - .......................................................................................

studnia artezyjska - ........................................................................................ (p) (0-2)

7. Podkreśl endemity Australii

kolczatka, koala, wilk, jeleń, emu, dingo, tygrys (p) (0-2)



8. Uzupełnij tekst:

Aborygeni to rdzenna ludność.................................... Ich przodkowie przybyli z Azji

................................ Trudnili się zbieractwem,...........................i .............................,

polując przy pomocy .................................... i bumerangów.

W XVII wieku do wybrzeży Australii dotarli .....................................Ale dopiero podróże Cooka,

żeglarza z ............................... rozpoczęły kolonizację kontynentu.

Pierwszą osadę europejską - ................. zbudowali zesłani do Australii skazańcy. (r) (0-4)

9. Podaj trzy czynniki sprzyjające rozwojowi przemysłu przetwórczego we wschodniej i południowo-

wschodniej części Związku Australijskiego

a) ............................................................................................................

b) ............................................................................................................

c) ............................................................................................................ (r) (0-3)

10. Przy zdaniu prawdziwym wstaw„tak”, przy fałszywym„nie”:

a) W XX wieku zwiększył się napływ ludności rasyżółtej

b) Aborygeni nadal nie posiadają praw obywatelskich i ziemi

c) We wzroście liczby ludności Australii zawsze większą rolę odgrywał przyrost

naturalny

(d) (0-3)

11. Wyjaśnij krótko, dlaczego 80% użytków rolnych w Związku Australijskim jest

własnością monarchy brytyjskiego.

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

................................................................................................................................ (d) (0-3)



SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI
do modułu „Geografia regionalna”

Dział: Antarktyda

Imię i nazwisko Klasa............
..................................................... Grupa I

1. Obszar niemal w całości położony wewnątrz koła podbiegunowego południowego to:

a) Arktyka

b) Antarktyda

c) biegun północny

d) biegun południowy (k) (0-1)

2. Uzupełnij zdanie:

Na Antarktydzie noc polarna panuje od......................do............... (k) (0-1)

3. Podaj trzy główne cechy klimatu Antarktydy:

a) .......................................................................................

b)........................................................................................

c)........................................................................................ (k) (0-3)

4. Oblicz różnicę temperatur podczas nocy polarnej między wnętrzem lądolodu (-70ºC)

a wybrzeżem ( -20 ºC) .................................................................................. (p) (0-1)

5. Wpisz poprawną nazwę opisywanego pojęcia:

a) niewielkie obszary Antarktydy, o łagodniejszym klimacie...............................................

b) część lądolodu, która spłynęła do morza i zalega na szelfie kontynentalnym....................

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

c) skaliste wzniesienia, wystające ponad powierzchnię otaczającego go lądolodu.................

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

oaza, nunatak, góra lodowa, lodowiec szelfowy (p) (0-3)

6. Zaznaczx, które cechy są prawdziwe dla Antarktydy:

a) 98% powierzchni jest pokryte lądolodem

b) grubość pokrywy lodowej dochodzi do 300m

c) opady są bardzo niskie

d) Antarktyda należy do państw, które mają na niej stacje badawcze

e) na Antarktydzie można prowadzić badania naukowe w całorocznych stacjach (r) (0-3)

7. Połącz nazwisko badacza z wydarzeniem

Roald Amundsen prowadzenie badań w latach 1897-99

Robert Scott zdobycie bieguna pd. 14.XII.1911r.

Paweł Edmund Strzelecki dotarcie do bieguna pd. 18.I.1912r.

Henryk Arctowski (d) (0-3)



SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI
do modułu „Geografia regionalna”

Dział: Antarktyda

Imię i nazwisko Klasa............
..................................................... Grupa II

1. Obszar niemal w całości położony wewnątrz koła podbiegunowego południowego to:

a) biegun południowy

b) Antarktyda

c) Arktyka

d) biegun północny (k) (0-1)

2. Uzupełnij zdanie:

Na Antarktydzie dzień polarny panuje od......................do................. (k) (0-1)

3. Podaj trzy główne rodzaje roślin porastające Półwysep Antarktyczny:

a) .......................................................................................

b) ........................................................................................

c) ........................................................................................ (k) (0-3)

4. Oblicz różnicę temperatur podczas dnia polarnego między wnętrzem lądolodu (-30ºC)

a wybrzeżem ( 0 ºC) .................................................................................. (p) (0-1)

5. Wpisz poprawną nazwę opisywanego pojęcia:

a) niewielkie obszary Antarktydy, o łagodniejszym klimacie...............................................

b) część lądolodu, która spłynęła do morza i zalega na szelfie kontynentalnym..................................

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

c) skaliste wzniesienia, wystające ponad powierzchnię otaczającego go lądolodu..............................

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

d) oaza, nunatak, góra lodowa, lodowiec szelfowy (p) (0-3)

6. Zaznaczx, które cechy są prawdziwe dla Antarktydy:

a) niemal połowa powierzchni podłoża skalnego to depresja

b) najwyższy szczyt Antarktydy ma wysokość zbliżoną do Rysów

c) parowanie jest bardzo niskie

d) Antarktyda nie należy do żadnego państwa

e) na Antarktydzie wolno wydobywać surowce na potrzeby stacji badawczych (r) (0-3)

7. Połącz nazwisko badacza z wydarzeniem

Roald Amundsen prowadzenie badań w latach 1897-99

Robert Scott zdobycie bieguna pd. 14.XII.1911r.

Paweł Edmund Strzelecki dotarcie do bieguna pd. 18.I.1912r.

Henryk Arctowski (d) (0-3)



SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI
do modułu „Geografia regionalna”

Dział: Europa

Imię i nazwisko Klasa............
..................................................... Grupa I

1. Europa leży w całości na półkuli:

a) północnej

b) południowej

c) wschodniej

d) zachodniej (k) (0-1)

2. Wymień cechy ukształtowania powierzchni Europy:

a) ...........................................................................

b) ...........................................................................

c) ........................................................................... (k) (0-3)

3. Wyjaśnij pojęcie:

starzenie się społeczeństwa.....................................................................................

........................................................................................................ (k) (0-2)

4. Zdania prawdziwe oznacz +, a fałszywe -:

a) Najdłuższe rzeki europejskie płyną na Nizinie Wschodnioeuropejskiej

b) Dunaj to rzeka międzynarodowa

c) Śródlądowe szlaki komunikacyjne w Europie powstały dzięki połączeniu rzek

mostami (p) (0-3)

5. Uzupełnij zdania:

Pireneje, Alpy, Apeniny, Karpaty to góry z fałdowania ...............................

Najwyższym szczytem Europy jest ..............................................

(p) (0-2)

6. Podkreśl elementy linii brzegowej należące do Europy:

półwyspy: Skandynawski, Arabski, Apeniński, Labrador

wyspy: Sardynia, Honsiu, Nowa Funlandia, Islandia

morza: Czarne, Barentsa, Karaibskie, Czerwone (r) (0-3)

7. Wpisz w odpowiednie miejsca w tekście podane pojęcia:

zimna wojna, imperium zewnętrzne, NATO, państwo kapitalistyczne, blokada, Plan Marshalla

W 1948r. ZSRR wprowadził .............................Berlina. W 1949r. ze strefy amerykańskiej, brytyjskiej

i francuskiej powstało..............................................................- RFN. Jednocześnie Stany Zjednoczone,

Kanada, Turcja i państwa Europy Zachodniej utworzyły....................................Wcześniej, bo w 1947r.

Stany Zjednoczone ogłosiły plan pomocy państwom europejskim, zwany..............................................

W celu ograniczenia wpływów państw kapitalistycznych i pełnego kontrolowania państw....................

.................................ZSRR utworzył RWPG. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR

często był określany mianem..................................................... (r) (0-3)



8. Uzupełnij tabelę:

Nazwa klimatu Obszar występowania Formacja roślinna

klimat podzwrotnikowy

śródziemnomorski

państwa Europy Zachodniej

(Wlk. Brytania, Francja, Belgia,

Holandia, Dania)

tundra

(d) (0-6)

9. Połącz strzałkami konflikt zbrojny z jego głównymźródłem:

Irlandia Północna – Wielka Brytania walka o niepodległość państwa

Kraj Basków – Hiszpania różnice religijne

obszar byłej Jugosławii różnice etniczne

Czeczenia - Rosja

(d) (0-4)



SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI
do modułu „Geografia regionalna”

Dział: Europa

Imię i nazwisko Klasa............
..................................................... Grupa II

1. Przez Europę przechodzi:

a) równik

b) południk 0

c) Zwrotnik Raka

d) koło podbiegunowe południowe (k) (0-1)

2. Wymień cechy ukształtowania powierzchni Europy:

a) ......................................................................................................

b) ......................................................................................................

c) ..................................................................................................... (k) (0-3)

3. Wyjaśnij pojęcie:

ujemny przyrost naturalny.....................................................................................

............................................................................................................................... (k) (0-2)

4. Zdania prawdziwe oznacz +, a fałszywe -:

a) Najdłuższa rzeka Europy to Wołga

b) Ważnym szlakiemżeglugiśródlądowej jest Ren

c) Naturalne jeziora Europy są w większości wulkaniczne

(p) (0-3)

5. Uzupełnij zdania:

Ogromny wpływ na ukształtowanie powierzchni północnej części EuropyŚrodkowej i Wschodniej

wywarł.................................., który pozostawił min. największe jezioro Europy.................................

(p) (0-2)

6. Podkreśl elementy linii brzegowej należące do Europy:

półwyspy: Bałkański, Koreański, Iberyjski, Indyjski

wyspy: Korsyka, Borneo, Madagaskar, Irlandia

morza: Północne, Norweskie, Południowochińskie, Koralowe (r) (0-3)

7. Wpisz w odpowiednie miejsca w tekście podane pojęcia:

strefa okupacyjna, Układ Warszawski, państwo demokratyczne, RWPG, Plan Marshalla,żelazna kurtyna

Pokonane Niemcy zostały podzielone na cztery ............................................................ ZSRR

ze swojej strefy utworzył ..............................................................- NRD.

W 1955r. z inicjatywy ZSRR powstał pakt wojskowy wany.........................................................

Wcześniej, bo w 1948r. w celu kontrolowania swojego imperium zewnętrznego, ZSRR utworzył

ugrupowanie gospodarcze .............................................. . W celu ograniczenia wpływów państw

kapitalistycznych, ZSRR zabronił państwom EuropyŚrodkowej skorzystania z ............................

........................... . Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR doprowadził do podziału

Europy tzw.......................................................

(r) (0-3)



8. Uzupełnij tabelę:

Nazwa klimatu Obszar występowania Formacja roślinna

umiarkowany kontynentalny suchy

Polska

tajga

(d) (0-6)

9. Połącz strzałkami konflikt zbrojny z formą walki:

Irlandia Północna – Wielka Brytania zamachy terrorystyczne

Kraj Basków – Hiszpania otwarty konflikt zbrojny

obszar byłej Jugosławii

Czeczenia - Rosja (d) (0-4)


