
 

 

Geografia 

Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji geografii. 

Przypomnę, że ostatnio omawianym tematem były procesy integracyjne i ich skutki. 
Oto najważniejsze informacje, które należy pamiętać: 
1. Integracja oznacza zacieśnianie współpracy między państwami. 
2. Integracja dotyczy najczęściej współpracy handlowej, gospodarczej i politycznej, ale też może przybierać formę 
współpracy kulturalnej, oświatowej. 
3. Integracja może odbywać się na różnych płaszczyznach: 
- lokalnej –miasta partnerskie 
- regionalnej – euroregiony 
- międzynarodowej np. Unia Europejska.  
 
Dzisiejszą lekcję poświęcimy na powtórzenie wiadomości z bardzo obszernego działu dotyczącego zróżnicowania 
gospodarczego świata. 
 
I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii  temat lekcji: 

TEMAT: Powtórzenie wiadomości.                                                                                                               11.04.2020 

II. Wykonaj następujące zadania, korzystając z podręcznika, Internetu – odpowiedzi zapisz w zeszycie 

przedmiotowym: 

 

1.  Chiny, Indie, Egipt -  to najwięksi producenci (mapka, str. 76) 

A. żyta. 

B. ryżu. 

C. pszenicy. 

D. kukurydzy. 

2.  Najwięksi producenci trzciny cukrowej to (mapka, str.78) 

A. Kuba, Indie, Chiny, Tajlandia. 

B. Rosja, Francja, Stany Zjednoczone, Niemcy. 

C. Indie, Bangladesz, Chiny, Uzbekistan. 

D. Brazylia, Tanzania, Kenia, Madagaskar. 

 

3.  Oceń podane stwierdzenia. Wybierz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest 

fałszywe ( str.81-85) 

1 Hodowla jest trudniejsza od chowu. P F 

2 Bydło w Indiach jest wykorzystywane m.in. do prac polowych. P F 

3 Mleko kozie jest dla ludzi bezużyteczne. P F 

4 Chów trzody chlewnej jest rozpowszechniony wyłącznie w Europie. P F 

 

4.  Oceń podane stwierdzenia. Wybierz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest 

fałszywe (str. 88-91) 

1 Im większe dzienne spożycie kalorii, tym lepiej. P F 



2 Niedostatek żywności w skali świata wynika ze zbyt niskiej produkcji. P F 

3 Głód jakościowy to brak niektórych składników w pożywieniu np. białek, witamin P F 

4 Większość ludności niedożywionej żyje w krajach rozwiniętych gospodarczo. P F 

 

5.  Państwa o największej lesistości to (tabela, str.103) 

A. Rosja, Brazylia, Kanada. 

B. Surinam, Gabon, Gujana. 

C. Oman, Egipt, Lesotho. 

D. Chiny, Indie, Indonezja. 

6.  Ryba przedstawiona na fotografii to  

A. sardynka. 

B. dorsz. 

C. tuńczyk. 

D. śledź. 

 

 

7.  Wpisz we właściwe miejsca nagłówki kolumn z największymi producentami węgla 

kamiennego (A), ropy naftowej (B) i gazu ziemnego (C) (mapki, str. 120 i 122) 

1. 2. 3. 

Rosja, Stany Zjednoczone, Iran, 

Kanada 

Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, 

Indonezja 

Rosja, Arabia Saudyjska, Stany 

Zjednoczone, Chiny 

 

8.  Połącz terminy z ich definicjami (str.146) 

A. dystrykt przemysłowy  1. Skupiska instytucji naukowo-badawczych i przedsiębiorstw, 

między którymi odbywa się transfer wiedzy i technologii  

B. klaster przemysłowy  2. Skupiska zakładów przemysłowych współpracujących ze 

sobą i powiązanych z lokalnym rynkiem pracy 

C. biegun technologiczny  3. Skupiska firm, instytucji i organizacji w ramach tego samego 

sektora gospodarczego, dzielące ze sobą technologie i 

infrastrukturę 

 

9.  Przykładem outsourcingu jest (str.134) 

A. budowa fabryki poza granicami kraju. 

B. wynajęcie innej firmy do działań marketingowych. 

C. zwiększenie ilości towarów sprzedawanych za granicę. 

D. poszukiwanie nowych źródeł surowców . 

 

 



10.  Który z poniższych przykładów nie jest dowodem znaczącej roli nowoczesnych usług 

komunikacyjnych w życiu codziennym?   

A. elektroniczna bankowość 

B. praca na odległość 

C. zakupy przez Internet 

D. szybkie połączenia kolejowe  

 

11.  Statek przedstawiony na zdjęciu to  

A. masowiec. 

B. kontenerowiec . 

C. tankowiec. 

D. chemikaliowiec.  

 

12.  Połącz nazwy największych portów 

lotniczych z nazwami państw, w których leżą. 

A. Atlanta  1. Chiny 

B. Pekin  2. Japonia 

C. Heathrow  3. Stany Zjednoczone 

D. O’Hare  4. Francja 

E. Orly  5. Wielka Brytania 

 

13.  Wskaż linię, która poprawnie pokazuje zmiany liczby turystów (podróżujących za 

granicę) na świecie.  

 

A B C D 
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14.  Dominujące kierunki wyjazdów turystycznych z Polski to (str.156-tabela) 

A. Grecja, Hiszpania, Egipt. 

B. Czechy, Austria, Chorwacja. 

C. Niemcy, Wielka Brytania, Czechy. 

D. Czechy, Wielka Brytania, Turcja. 

 

15.  Przypisz przejawy globalizacji do nazwy właściwego jej aspektu.  

Przejaw globalizacji  Aspekt globalizacji 

A. Polscy policjanci w ramach Misji Pokojowej Obserwatorów ONZ 

(UNMIL) w Liberii 

 1. społeczny 

B. Koncert tuareskiego zespołu Tinariwen z Mali w Las Vegas  2. polityczny 

C. Około 100 tys. nielegalnych imigrantów przybyłych do Włoch od 

stycznia do września 2014 roku 

 3. kulturowy 

D. Centrum logistyczne firmy Amazon pod Wrocławiem  4. środowiskowy 

E. Agbogbloshie (Ghana) – wysypisko elektrośmieci przywożonych 

głównie z Europy 

 5. ekonomiczny 

 

Powyższe zadania wykonaj na kolejną lekcję geografii –myślę, że pomogą one  Tobie przygotować się do 

czekającego na Ciebie w poniedziałek 18.05.2020r. sprawdzianu. Wykonaj je więc rzetelnie!  

 

Wszystkich proszę o przesłanie odpowiedzi na powyższe zadania do 18.05.2020 na moja skrzynkę 

mailową. 
 

Polecam też w ramach powtórki obejrzenie lekcji z TVP o rodzajach transportu:  

transport samochodowy i kolejowy  https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,geografia-

08042020-lekcja-4,47521870 

transport morski i lotniczy https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,geografia-lekcja-4-

22042020,47555348 

ABY URUCHOMIĆ LEKCJĘ, KLIKNIJ PRAWĄ CZĘŚCIĄ MYSZKI NA PODANY LINK (czyli podkreślone słowa) I 

WYBIERZ Z LISTY-OTWÓRZ HIPERŁĄCZE, KLIKNIJ  I  CZEKAJ, AŻ URUCHOMI SIĘ LEKCJA ! 

 

                                                                      

                                                Pozdrawiam. Miłej pracy i wytrwałości! 
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