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Dzień Dobry! 

[ KOMENTARZ – zawsze będzie pisany przeze mnie na niebiesko, tego do zeszytu NIE przepisujcie, ale uważnie 

PRZECZYTAJCIE! 

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

Mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie zadania nie sprawią Wam trudności, przecież Wy wiele już umiecie                      

i potraficie! 

A więc zaczynamy! Korzystacie, tam gdzie zachodzi taka potrzeba, z map zmieszczonych w podręczniku!] 

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

przedmiotowego z geografii tylko odpowiedzi. 

Zadanie 1 (0–3 pkt) 
Zaznacz przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa. 
A. Forma własności i wielkość gospodarstw. 
B. Polityka rolna państwa. 
C. Warunki glebowe. 
D. Poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa. 
E. Ukształtowanie powierzchni. 
F. Warunki klimatyczne. 

Zadanie 2  (0–2 pkt) 
Oceń prawdziwość informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa. 
 

1. W Polsce przeważają wielkie gospodarstwa rolne. P F 

2. Polscy rolnicy korzystają z dopłat unijnych. P F 

3. Uprawie roli sprzyjają tereny pagórkowate o stromych stokach. P F 

4. W Polsce dominują gleby średniej i słabej jakości. P F 

 

Zadanie 3 (0–2 pkt) 
Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami. 
A. Zbiory pszenicy były największe w _________ roku. 
B. Zbiory buraków cukrowych w 1990 roku wyniosły ______________mln ton. 
 

Rodzaj uprawy 
 

 
Wielkość zbiorów (mln t) 

 

1970 1980 1990 2000 2015 

buraki cukrowe 12,7 10,1 16,7 13,1 9,3 

pszenica 4,6 4,2 9,0 8,5 10,9 

ziemniaki 50,3 26,4 36,3 24,2 6,2 

żyto 5,4 6,6 6,1 4,0 2,0 

 

 
 
 
 
 



 
 
Zadanie  4  (0–3 pkt) 
Oceń prawdziwość informacji na podstawie wykresu. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest 
fałszywa. 

 
  

1. Pogłowie koni utrzymuje się na poziomie 3 mln szt. P F 

2. Pogłowie trzody chlewnej w ciągu ostatnich 30 lat ulegało częstym zmianom. P F 

3. Pogłowie bydła w 2015 roku wynosiło ok. 6 mln sztuk. P F 

 

Zadanie 5 (0–1 pkt) 
Podkreśl nazwy działów przemysłu skupionych w sekcji górnictwa i wydobywania. 
wydobycie węgla kamiennego,     produkcja wyrobów chemicznych,    produkcja artykułów spożywczych,   wydobycie 
surowców skalnych,                rozprowadzanie wody,  
 

 
Zadanie 6 (0-1 pkt) 
Na podstawie wykresu przedstawiającego strukturę produkcji przemysłowej w Polsce w 2015 roku zaznacz zdanie 
zawierające prawdziwe informacje. 
 

 

A. Przemysł chemiczny i przemysł spożywczy mają taki sam udział w strukturze produkcji przemysłowej. 
B. Produkcja przemysłu elektromaszynowego stanowi prawie 25% całej produkcji przemysłowej Polski. 
C. Największe znaczenie dla produkcji przemysłowej kraju ma przemysł mineralny. 
D. Górnictwo i hutnictwo stanowią łącznie niemal 17% produkcji przemysłowej. 
 

 



 
Zadanie 7 (0–3 pkt) – do pomocy mapka na stronie 139 w podręczniku 
Na mapie Polski zaznaczono numerami (1–3) hydroelektrownie. Do każdego z numerów przyporządkuj nazwę 
miejscowości, w której dana hydroelektrownia się znajduje, oraz nazwę rzeki, nad którą została zbudowana. 

Nazwy elektrowni:   Czorsztyn,   Porąbka-Żar,   Solina,   Włocławek; 
Nazwy rzek:    San,   Wisła,   Soła,   Dunajec 

 

 

Numer na mapie Nazwa hydroelektrowni Nazwa rzeki, nad którą została zbudowana 

1.     

2.     

3.     

 
Zadanie 8 (0-2 pkt) 
Na mapie literami A–D zaznaczono główne porty morskie Polski. Wykonaj polecenia: 
 

 

 

a) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami A i C - do pomocy mapka w podręczniku na stronie 142 
A – _________________________ 
C – _________________________  
b) Zaznacz podpunkt, w którym wymieniono grupy towarów dominujących w przeładunkach portu A. 
A. Ropa naftowa i jej przetwory oraz ładunki masowe suche. 



B. Kontenery i pozostałe ładunki drobnicowe.  
  
Zadanie 9 ( 0-2 pkt) 

Podkreśl w poniższych zdaniach prawdziwe określenia: 

A. W Polsce największy udział w przewozach pasażerów i towarów ma transport kolejowy / transport 

samochodowy. 

B. Do obiektów znajdujących się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO znajduje się kopalnia soli w Wieliczce /  

Ratusz w Poznaniu. 

C. Do głównych towarów, które Polska eksportuje należą: ropa naftowa, komputery /  sprzęt AGD i autobusy. 

D. Francja / Niemcy to główny partner handlowy Polski. 

 

SPRAWDZIAN PROSZĘ PRZESŁAĆ NA MÓJ ADRES MAILOWY DO CZWARTKU – 30.04.2020 

( wcześniej jeszcze do Was napiszę!) 

 

 

 Powodzenia!!! 


