
 Środowisko naturalne Polski

Imię i nazwisko .......................................................  kl. ......... pkt. ........ ocena .........

1. Uzupełnij zdania, skreśl błędne określenia:
•  Polska leży na półkuli .........................., gdyż położona jest w kierunku ...................... od równika.
•  Większość obszaru kraju należy do zlewiska ............................................
•  Polska leży w przejściowym / umiarkowanym typie klimatu.
•  Pod względem ukształtowania powierzchni Polska jest krajem ......................................
•  Najniżej położonym miejscem jest depresja ...................................... o wys. ..........m. p.p.m. leżąca

na .................................................... 6p.

2. Do tekstu zakradły się błędy – podkreśl je i zrób erratę:
Polska graniczy z siedmioma państwami. Nasza wschodnia granica z Niemcami przebiega wzdłuż
rzek Odry i Nysy Łużyckiej. Od południa sąsiadami są Czechy i Słowacja, z którymi granica
przebiega przez obszary wyżynne Sudetów i Karpat. Najkrótszą granicę Polska ma z Rosją, a
najdłuższą z Czechami. Na zachodzie najdalej wysunięte jest zakole Bugu.

Jest powinno być
....................................................... .........................................................

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

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

...................................................... ......................................................... 4p.

3.Podkreśl prawidłową odpowiedź:

a/ Obszary położone poniżej 300 m. n.p.m. zajmują w Polsce:
- 98,2% 95,5 % 91,3 % 89,0 %

1p.
b/ W Karpatach  najwyższy szczyt to:
Rysy Łysica Śnieżka Wieżyca 1p

C/ Najdłuższym dopływem  Odry jest:
Pilica Narew Warta Bóbr 1p

4. Z wymienionych stwierdzeń podkreśl te, które odnoszą się do cech rzek w Polsce:
•  Płyną w zdecydowanej większości na południe
•  Asymetria dorzeczy
•  Wezbrania wód jesienią i latem
•  Źródła w górach i na wyżynach 1p.

5. Z wymienionych rzek podkreśl dopływy Wisły:
Brda, Wieprz, Barycz, Pilica, Bóbr, Bzura, Nysa Kłodzka, Opawa 2p.

6. Spośród wymienionych typów gleb podkreśl dwa, które zalicza się do mało żyznych:
bielice, mady, czarnoziemy, rędziny, płowe, brunatne 1p

7. Wyjaśnij, dlaczego klimat Polski nazywa się przejściowy. 2p.



8. Na rysunku przedstawiony jest schemat rzeźby polodowcowej. Rozpoznaj oznaczone cyframi
formy:

1 ................................. 2 ...................................... 3 ....................................         2p.

9. Podaj cechy krajobrazu młodoglacjalnego. Na których obszarach Polski występuje?      3p.

10 . Którymi cyframi oznaczono na mapie wymienione krainy geograficzne:

•  Nizina Szczecińska - ...........

•  Nizina Wielkopolska-  ..........

•  Kotlina Sandomierska - ..........

•  Pojezierze Pomorskie - ...........

•  Wyżyna Krakowsko – Częstochowska - ........

•  Tatry - ..........

6p.

11.W komunikacie IMiGW nadanym w czasie zimowych ferii podano: od jutra zacznie napływać
nad Polskę powietrze polarno – kontynentalne, znajdziemy się na skraju wyżu znad Europy
Wschodniej. Jakiej pogody należy spodziewać się po takim komunikacie?                                2p.

12. Wyjaśnij, dlaczego w  Jeziorze Łebsko występowała kiedyś słona woda. 2p.



13. Na Śnieżce położonej na wysokości około 1600 m.n.p.m. Temperatura powietrza wynosi -4
0C. Oblicz ile wynosi temperatura w Karpaczu położonym na wysokości około 900m.n.p.m.

                                                                                                         2p.
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