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PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA WYBORU ODPOWIEDZI W PYTANIACH ZAMKNIĘTYCH:
PRAWDA FAŁSZ

PRAWDA FAŁSZ

- wybrano „FAŁSZ”

- wybrano „PRAWDA” po anulowaniu „FAŁSZ”

Odpowiedź można zmienić tylko raz!

Zadanie 1 (0 - 6 pkt.)

Na podstawie piramidy wieku i płci ludności Polski (Ryc.1) i własnej wiedzy wpisz we właściwe miejsca obok
piramid wieku i płci ludności Polski litery odpowiadające poniższym opisom. (jedno okienko w każdej z piramid
powinno pozostać puste) po 1 pkt. za każde prawidłowe przyporządkowanie
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Ryc. 1 Piramida wieku i płci ludności Polski
Źródło: Oblicza geografii Nowa Era

A – niż demograficzny z okresu II wojny światowej
B – wyż demograficzny będący echem powojennego
wyżu kompensacyjnego
C – nadwyżka mężczyzn

A – niż demograficzny będący echem niżu wojennego
B – wyż demograficzny związany z kompensacją stra
wojennych
C – nadwyżka kobiet

Zadanie 2 (0 – 12 pkt.) po 1 pkt. za każde prawidłowe wskazanie
Na podstawie własnej wiedzy określ prawdziwość poniższych stwierdzeń dotyczących gospodarki Polski:
PRAWDA FAŁSZ

a) Żuławy Wiślane to region gdzie występuje kompleks żyznych gleb aluwialnych
b) Żuławy Wiślane to ważny region uprawy pszenicy w Polsce
c) Największe obszary sadownicze położone są zawsze w dużej odległości od dużych aglomeracji miejskich
d) Cukrownie mają lokalizację związaną i dlatego położone są blisko obszarów uprawy buraka cukrowego
e) Głównym obszarem hodowli trzody chlewnej w Polsce są Pojezierze Mazurskie i Nizina Podlaska
f) Pogłowie (liczebność) trzody chlewnej jest większe od pogłowia bydła
g) W Zagłębiu Lubińsko-Głogowskim wydobywa się rudy cynku i ołowiu
h) Rudy miedzi to surowiec wykorzystywany do produkcji kabli
i) W okolicach Suwałk występują prekambryjskie rudy żelaza i jest to ważny obszar wydobycia tego surowca
j) Lokalizacja Huty aluminium w Koninie związana jest z dobrze rozwiniętą bazą energetyczną regionu
k) Gliwice, Tychy, Bielsko-Biała, Poznań to ważne ośrodki przemysłu samochodowego
l) Puławy, Police i Włocławek to ważne ośrodki produkcji nawozów sztucznych
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Łęki Dukielskie i Wróblik Szlachecki
Ryc. 2 Główne elektrownie
i w Polsce
Zadanie 3 (0 - 10 pkt.)
Na podstawie Mapy głównych elektrowni w Polsce (Ryc.2) i własnej wiedzy rozwiąż poniższe zadania:
a) Na ryc. 3 numerami 1 - 3 oznaczono trzy bardzo ważne w systemie energetycznym Polski elektrownie różnego typu. Są to:
1) Żarnowiec

2) Bełchatów

3) Połaniec

3 pkt.

b) Który typ elektrowni cieplnych jest najbardziej uzależniony od bazy surowcowej, co wpływa na lokalizację tych elektrowni w
bezpośrednim sąsiedztwie wydobycia surowca węgla brunatnego

1 pkt.

c) Która z wymienionych na mapie elektrowni wodnych jest typową elektrownią przepływową we Włocławku

1 pkt.

d) Podaj nazwy 3 elektrowni cieplnych opalanych węglem kamiennym (spośród 4 zaznaczonych), dla których dwoma głównymi
czynnikami lokalizacji były dostęp do wody i duży rynek zbytu energii
1) Nowe Czarnowo (Dolna Odra)

2) Świerże Górne (Kozienice)

3) Brzezie (Opole)

4) Połaniec

e) Podaj typ elektrowni, które na mapie (Ryc.2) wskazano strzałkami z opisem. Są to elektrownie wiatrowe

3 pkt.
1 pkt.

f) Którym numerem na mapie (1, 2 czy 3) oznaczono także jedną z planowanych lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce
1 (Żarnowiec)

1 pkt.

Zadanie 4 (0 – 12 pkt.)
Niżej podano wybrane nazwy obiektów turystycznych Polski wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO. Wybierz i przyporządkuj te które przedstawione zostały na zdjęciach:
1. Kościół Pokoju w Jaworze i Świdnicy
2. Zamek Krzyżacki w Malborku
3. Stare miasto w Zamościu – przykład renesansowej zabudowy miejskiej
4. Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu
5. Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945)
6. Stare miasto w Warszawie
7. Średniowieczny zespół miejski Torunia
8. Stare miasto w Krakowie

Stare miasto w Krakowie

Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu

2pkt.

2pkt.

Stare miasto w Zamościu –
Zamek Krzyżacki w Malborku

przykład renesansowej zabudowy miejskiej

2pkt.

2pkt.

Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski
obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945)

2pkt.

Średniowieczny zespół miejski Torunia

2pkt.

Zadanie 5 (0-10 pkt)
Na mapie zaznaczono wybrane rzeki (R), jeziora i zbiorniki sztuczne (J), krainy geograficzne (K) oraz miasta (M). Wybierz w
tabeli poniżej nazwy obiektów zaznaczonych na mapie i zamaluj odpowidni kwadracik z prawej strony. po 1 pkt.
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Polesie Lubelskie
Roztocze
Góry Świętokrzyskie
Kotlina Sandomierska
Zbiornik Rożnowski
Zbiornik Czorsztyński
Zbiornik Otmuchowski
Zbiornik Goczałkowicki
Nysa Kłodzka
Nysa Łużycka
Nida
Nysa Szalona
Poznań
Bydgoszcz
Zielona Góra
Częstochowa
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Beskid Niski
Karkonosze
Gorce
Tatry
Jezioro Jeziorak
Jezioro Lubie
Jezioro Gopło
Jezioro Niegocin
Wisłoka
Dunajec
Raba
Wisłok
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Nizina Staropruska
Żuławy Wiślane
Pobrzeże Słowińskie
Pobrzeże Szczecińskie
Brda
Bzura
Barycz
Bug
Łódź
Sandomierz
Zamość
Radom

