
Podróż przez kraje, wielkie regiony i części świata.
 Imię i nazwisko..............................................    kl...........     pkt........... ocena........

I. Podkreśl prawidłową odpowiedź:

1. Do Ameryki Anglosaskiej zalicza się państwa:
a/ Meksyk i St. Zjednoczone b/ Kanadę i St. Zjednoczone
c/ Brazylię i Meksyk d/ Meksyk i Kanadę 1p

2. W Ameryce Łacińskiej  językiem urzędowym jest:
a/ angielski lub hiszpański b/ angielski lub francuski
c/ hiszpański lub portugalski d/ portugalski lub francuski 1p.

3. Afrykę od Europy oddziela:
a/ Przesmyk Sueski b/ Cieśnina Beringa  c/ Przesmyk Panamski        d/ Cieśnina Gibraltarska 1p.

4. Południkowy układ krain geograficznych  występuje w:
a/ Europie b/ Afryce c/ Ameryce Południowej d/ Azji 1p.

5. Kontynentem, na którym skrajne punkty mają: dług. geogr. W,  a szer. geogr. N i S jest:
a/ Australia b/ Afryka      c/ Ameryka Południowa d/ Azja

1p.

6. W Azji Południowej leżą:
A/ Chiny, Wietnam, Laos, Tajlandia
B/ Irak, Arabia Saudyjska, Izrael, Kuwjt
C/ Indie, Pakistan, Bangladesz, Sri Lanka
D/ Irak, Indie, Laos, Bangladesz 1p

7. W Europie nie występuje:
a/ sawanna b/ tajgac/ roślinność śródziemnomorska d/ tundra

            1p.
8. Podział społeczeństwa na kasty, który występuje w Indiach wprowadza:
a/ islamb/ hinduizm c/ judaizm d/ buddyzm 1p.

9. Azja Południowo-Wschodnia jest pod wpływem:
a/ pasatów b/ antypasatów c/ monsunów d/ wiatrów zachodnich 1p.

10. Podkreśl dwie cechy, które nie pasują do gospodarki „azjatyckich tygrysów”
A/ niższe podatki i płace pracowników niż w krajach wysoko rozwiniętych
 B/ przemysł pochłania ogromne ilości energii i surowców
 C/ długi czas pracy
D/ dobra wydajność i organizacja pracy
E/ tradycyjne metody pracy 1p

11. Japonia to najlepiej rozwinięty gospodarczo kraj świata. Podkreśl trzy cechy, które opisują  gospodarkę
tego kraju:
A/ przemysł opiera się na surowcach importowanych
B/ produkcja wyrobów wysoko przetworzonych
 C/ duże wydobycie surowców mineralnych
D/ dogodne warunki dla rolnictwa
 E/ I miejsce w świecie w produkcji statków i zbiorach pszenicy
F/ jeden z głównych dostawców pereł dla przemysłu jubilerskiego świata 2p.

II. Uzupełnij:



12. Obok nazwisk sławnych badaczy i odkrywców dopisz czym zasłynęli:

A/ Paweł Edmund Strzelecki -.............................................................................................

B/ James Cook -.................................................................................................................

C/ Robert Scott-...................................................................................................................
                                                                           3p.

13. Najwyższe góry, najwyższe szczyty – w pisz do tabeli brakujące elementy: 3p.

SZCZYT GÓRY KONTYNENT
Mt. Blanc

Himalaje

Ameryka Północna

14.  Aby dostać się z Azji do:

A/ Europy należy pokonać góry..........................................
1p.

B/ Afryki należy przepłynąć Kanał.................................
1p.

C/ Ameryki Północnej  należy przepłynąć Cieśninę................................... 1p.

15. Podane nazwy geograficzne określają np. niziny, zatoki, wyspy, morza itd. Uzupełnij tabelę:
4p.

Nazwa geograficzna Co oznacza Kontynent
Atlas

Biskajska

Tybet

Grenlandia



W oparciu o zamieszczoną mapę wykonaj ćwiczenie:
16. Na wykresach przedstawiono przebieg średnich temperatur powietrza  w wybranych stacjach
meteorologicznych Europy. Dopasuj wykres do stacji oraz określ  klimat jaki występuje w tym miejscu.

4p.

Stacja na mapie Numer wykresu Typ klimatu

Typ klimatu: Umiarkowany morski, umiarkowany
 kontynentalny, podzwrotnikowy morski, zwrotnikowy
 suchy, polarny

III.  Wyjaśnij:
17. Podaj trzy cechy środowiska przyrodniczego Afryki, które wpływają niekorzystnie na działalność
człowieka i wyjaśnij jaki rodzaj działalności one ograniczają:

a/

b/

c/

3p.

IV. Oblicz:
18. W Paryżu / 490N, 20E/ o godz. 17.00 rozgrywany jest międzynarodowy mecz. O której godzinie czasu

miejscowego obejrzą bezpośrednią transmisję mieszkańcy Moskwy? / 560N, 380E/ 3p.

                                                                                                                                   mgr. Małgorzata Brańska


