Środowisko przyrodnicze Azji
Grupa A
1. Podkreśl prawidłowe dokończenia zdań.
0–4 p.
A. Największym jeziorem w Azji jest Morze
Martwe / Morze Kaspijskie / Bajkał.
B. Kaszgarska i Dżungarska to niziny / kotliny /
wyżyny.
C. Ganges i Indus płyną w kierunku Oceanu
Indyjskiego / Spokojnego / Atlantyckiego.
D. Azja jest kontynentem nizinnym / nizinno-wyżynnym / wyżynno-górskim.
2. Zaznacz prawidłowe dokończenia zdania. 0–2 p.
Azja jest kontynentem wielu geograficznych
rekordów. Znajduje się tu na przykład
A. najdłuższa rzeka świata.
B. najgłębsze jezioro na Ziemi.
C. najwyższy szczyt na kuli ziemskiej.
3. Na podstawie poniższego opisu rozpoznaj
formację roślinną występującą w Azji.
0–1 p.
Charakteryzuje się ogromnym bogactwem roślin.
Rosną tu takie drzewa jak mahoniowiec i drzewo
hebanowe. Występuje na wyspach Archipelagu
Malajskiego.

4. Na ilustracji przedstawiono kierunek napływu
0–3 p.
monsunu.

a) Wpisz w odpowiednie miejsca W (wyż
baryczny) i N (niż baryczny), tak aby ilustracja
obrazowała układ ciśnienia charakterystyczny dla
tego wiatru.
b) Skreśl błędne informacje w podanych zdaniach.
A. Ilustracja przedstawia monsun letni / zimowy,
który przynosi obfite / skąpe opady deszczu.
B. Cyrkulacja monsunowa odgrywa dużą rolę
w kształtowaniu się klimatu w Azji Południowo-Zachodniej / Południowo-Wschodniej.

_______________________________________________________

Grupa B
1. Podkreśl prawidłowe dokończenia zdań.
0–4 p.
A. Najgłębszym jeziorem Azji jest Morze Martwe /
Morze Kaspijskie / Bajkał.
B. Turańska i Chińska to niziny / kotliny / wyżyny.
C. Jangcy i Amur płyną w kierunku Oceanu
Indyjskiego / Spokojnego / Atlantyckiego.
D. Kaukaz, Hindukusz i Himalaje to góry młode /
stare / niskie.
2. Zaznacz prawidłowe dokończenia zdania. 0–2 p.
Azja jest kontynentem wielu geograficznych
rekordów. Znajduje się tu na przykład
A. największe jezioro na świecie.
B. największa jaskinia na Ziemi.
C. najniżej położony punkt na kuli ziemskiej.
3. Na podstawie poniższego opisu rozpoznaj
formację roślinną występującą w Azji.
0–1 p.
Dominują tu gatunki drzew iglastych tj. świerk,
sosna, jodła oraz modrzew. Występuje głównie
na obszarze Syberii.
_______________________________________________________

4. Na ilustracji przedstawiono kierunek napływu
monsunu.
0–3 p.

a) Wpisz w odpowiednie miejsca W (wyż
baryczny) i N (niż baryczny), tak aby ilustracja
obrazowała układ ciśnienia charakterystyczny dla
tego wiatru.
b) Skreśl błędne informacje w podanych zdaniach.
A. Ilustracja przedstawia monsun letni / zimowy.
Nad obszarami lądowymi jest wtedy wilgotno /
sucho.
B. Cyrkulacja monsunowa odgrywa dużą rolę
w kształtowaniu się klimatu w Azji Północno-Wschodniej / Południowo-Wschodniej.

