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Dzień Dobry! 

Na dzisiejszej lekcji sprawdzicie swoją wiedzę i umiejętności. Czeka Was bowiem trochę nietypowy sprawdzian.  

Mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie zadania nie sprawią Wam żadnych  trudności. 

A więc zaczynamy!  

Możesz sprawdzian wydrukować (jeśli masz taką możliwość) i pisać na nim lub zapisywać do zeszytu 

przedmiotowego z geografii tylko odpowiedzi. 

 

Zadanie 1 (0-1 pkt)  

Państwem europejskim powstałym wskutek rozpadu Związku Radzieckiego jest: 

A. Estonia 

B. Rumunia 

C. Polska 

D. Chorwacja 

 

Zadanie 2 ( 0-2 pkt) 

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

1 Wskaźnik HDI obejmuje dwa aspekty. P F 

2 
Im większa wartość wskaźnika HDI, tym kraj lepiej rozwinięty pod względem społeczno-

gospodarczym. 
P F 

3 
Powszechnie stosowanym miernikiem rozwoju gospodarczego jest PKB przeliczony na 1 

mieszkańca. 
P F 

4 
Najwięcej krajów bardzo słabo rozwiniętych pod względem społeczno-gospodarczym  

leży na półkuli północnej. 
P F 

 

Zadanie 3 (0-1 pkt) 

Mała gęstość zaludnienia wskazanego regionu Skandynawii wynika  

z barier:  

A.  grawitacyjnej i wodnej 

B.  wodnej i termicznej 

C. termicznej i świetlnej 

D. świetlnej i grawitacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 4 (0-1 pkt) 

Na mapie przedstawione jest zróżnicowanie gęstości zaludnienia w Północnej Afryce. Strzałka pokazuje:   

 

A. ekumenę 

B. anekumenę 

C. subekumenę 

D. enklawę 

 

Zadanie 5 (0-1 pkt) 

Wskaż poprawny wniosek dotyczący ludności w Angoli:  

A. Śmiertelność wśród dzieci jest wyższa niż u dorosłych 
B. Śmiertelność dorosłych jest wyższa niż dzieci 
C. Śmiertelność nie zmienia się w całym przedziale wiekowym 
D. Piramida wieku nie dostarcza informacji o śmiertelności 
 

 

 

 

 

 



Zadanie 6 (0-1 pkt) 

Choroby cywilizacyjne to (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): 

A. zatrucia, nowotwory 

B. cukrzyca, otyłość 

C. otyłość, urazy 

D. choroby układu krążenia 

 

Zadanie 7 (0-1 pkt) 

Schemat przedstawia: 

A. megalopolis 

B. aglomerację policentryczną 

C. aglomerację monocentryczną 

D.     urbanizację 

 

 

Zadanie 8 (0-1 pkt) 

Fawela w brazylijskim Niteroi powstała na stromych stokach, ponieważ:  

A. są stamtąd piękne widoki 

B. ścieki są łatwo odprowadzane do oczyszczalni 

C. jest to jedyny dostępny teren dla biednej ludności 

D. do budowy domów łatwo wykorzystać materiał ze stoku 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 9 (0-1 pkt) 

        Przeźmierowo to wieś koło Poznania. Jedna z reklam informuje o powstaniu tam dwóch budynków, 
dwu- i trzypiętrowego, z nowocześnie zaprojektowanymi mieszkaniami i garażami podziemnymi. Na parterze będą 
lokale handlowe i usługowe. Dzięki dobremu skomunikowaniu podróż do centrum Poznania zajmuje mniej niż 
15 minut. Na zakupy można się wybrać do pobliskiego Swadzimia, gdzie znajduje się kompleks handlowy.  
Opis jest ilustracją: 
  

A. urbanizacji wsi 

B. urbanizacji miasta 

C. aglomeracji policentrycznej 

D. aglomeracji monocentrycznej 

 

 

 

 KAŻDEGO Z WAS PROSZĘ  O PRZESŁANIE SPRAWDZIANU  NA MÓJ ADRES MAILOWY DO PONIEDZIAŁKU 

25.05.2020. 

 

 

 Powodzenia!!! 

 

 


