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Zadanie L
Uzupełnij tabelę. Pogrupuj poniższe źródła informacji na pośrednie (łakie, które ktoś pozyskal

i op;acował) oraz bezpośrednie (takie, które możesz pozyskaó samodzielnie)'

fotografia doLiny rzecznejW podręcŻnkL], globus' szkc terenu Wykonany W Twoie] okoLcy

spis ludności' pomiar ternperatury Wody W rzece p1ynącej w pobliżu szkoły'

tabela prezentująca Wielkość migracji Wewnętrznych w Województwie łódzkirn'

obserwac]a widnokręgu, flm o budowie Układu słonecznego

Zadani6 2,

Przyporządkuj każdemu z poniższych zagadnień literę odpowiadającą wykresowi, który najlepiej

ie przedstawia"

1. Zmiany liczby ludności Japonii W latach 1945-201B.

2. struktura zatrudnienia ]udności PolskiW 2017 r'

3. Wielkość Wvdobycja ropy naftowej W wybranych krajach W 20]7 r'

'r. - 2. 3.

Zadanie 3,

Podaj trzy przykłady zastosowania geograficŻnych systemów informacyjnych'

1. -, ,

2. ^'_' *

3.

Agnieszka
Pole tekstowe
1.4DTEMAT: SPRAWDZIANWykonaj karty powtórzeniowe w terminie do 19.11Odeślij na adres: dyrektor@cku2.waw.pl



Zadanie 4,

zapoznai się z podanymi przykładami skal, a następnie wykonaj polecenia.

A.1cm-450m

8.1:300 000

c. 0f 9----gŁ- j-----]J! j k'

a) Uszereguj wymienione skale od największej

D. 1:30 000

E' 1':Ł'J :_--j 
-4 

k.

F. l cm-l0km

do najmniejsŻej'

6-

b) zaznacz skalę, która oznacza największą szczegółowość mapy.

Zadanie 5.

Rzeczywista odległość z Gniezna do Torunia wynosi 105 km. oblicz skalę mapy, na której
ta odległość wynosi7 cm.

Zadanie 6.

Na zamieszczonej obok mapie zosta}a Żastosowana
jedna z rńetod prezentacji informac]i geograficznych'

Plzyjlzyj się zaprezenlowanej mapie, a następnie
wykonaj polecenia.

a) zapisz naŻwę zastosowanej metody.

b) zapisz nazwę linii, których użyto na mapie
do przedstawienia temperatury powietlza.

c) zaznacz dwa spośród wymienionych niżej
zagadnień, które zazwyczaj przedstawia się
z zastosowaniem użytej na mapie metody
prezentacji informacji geograf icŻnych.

A. Zasoenie Wód l\,{orza Bałtyckiego'
B. Rozkład prądów morskich na śWiecie'
c. struktura Żatrudnienia W sektorach gospodarki WedłUo Wo]ewództw w 2o15 r'
D. Roczna suma opadóW atmosferycznych W AŻ]i'
E. Gęstość za]Udnienia W Europie W 201B r

d*Tiifr-l ]ł



Zadania 7-9 Wykonaj na podstawie fragmentu mapy turystycznej Beskidu sądeckiego.



Zadanie 7-

Na ilustracji przedstawiono scheraatyczny pzebieg traŚ narciarskich, WyciągóW narc]arskich i ko]ei
linowych na stokach Jaworzyny.

Wykonaj zadania na podstawie ilustracjioraz mapy.

H wy']ąsl|nłĆił.kle 1Ą *r,,onlsłotu,y"ry-ne B c.*i"o' @ *," @ no""

a) określ, zjakiego kielunku geografjcznego jest widocŻna na ilustracji góraJaworzyna.

b) Podaj numer, którym na ilustracji oznaczono kolej linową gondolową.

c) Podaj nazwę rzeki, w którq pobliżu biorze początek wyciąg narciarski oznaczony numeIem 6.

Zadanie L
Ustal współrzędne geogra'iczne wsi Mochnaczka Niżna.

Zadanie 9.

oblicz wysokość wŻgIędną szczytu JaworŻyny w odniesieniu do górnej stacji kolei linowej
terenowej w Krynicy-Zdroju.
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z'adanie 1,

odszukajWkażdymzponiższychzdańfałszyweinformacje,anastępniezapisztezdania
poprawnie.

A- W UkładŻie s|onecznyrn Żnajduje się Wie|e gwiazd'

B. Ileteor to rneteoryt' który dotarł do powierŻchniZiem '

c. Planetoidy to ciała niebieskie o średnicy Większej n]ż 1000 m'

D. Planetoicly Znaiclujące się najblizej Ziern] są położone rniędŻy orb]tam] JowisŻa i Saturna.

E. Jedną Z panet karłowatych jest lr']erkl]ry'

Zadanie 2.

Nafotoqrafiizostałoprzedsiawione]ednozciałniebieskichbędącycheLernentemUkładusłonecznego'

a) zapisz nazwę łego ciala niebieskiego'

b) Podkreślte spośród poniższych cech' które dotyczą rozpoznanego ciała niebieskieqo'

A. obiega Ziemię po orbicle kołowej'

B. \4ożÓ '1ie. .lDonil ę ^ 
L-1aJ],] ^lorAl'^/r''

c. Nigcly nie dociera do powierzchni Ziemi' gclyż ulega spalenjL'] W atmosferze'

D. lv]a dłL]gi Warkocz będący efektem uwa n]ających slę gazóW i pyłóW

E. Jest zbuclowane z lodu ZarnroŻonych gaZóW i okruchóW skał'

F.ŚWieciWłasnymświaiłernnaskutekzachoclzącychW]egoWnętżureakcjijądrowych'



Zadanie 3.

Uzupełni| zdania opisujące cechy planet Układu słonecznego. WpisŻ w każdym pusiym miejscu
jedno z podanych określeń.

dluższy' krótsŻy

A. Jowsz ma okres obrotu wokół Wlasnejosiniż inne planety olbrŻymy.

B. okres obegu wokół słońca p]anet olbzymów jost - ._. niż planet grupy ziemskie]'

c. Promień Z]emi W porównan u z promien ami innych p]anet grLrpy ziemskre]]est

D. okres obrotu Wokoł Własnejos] planet grupy ziemskiejjest niż planet o brzymóW

E. obwód Jowiszajest niż jak ejkolwiek innej planety Układu slonecŻnego'

Zadanie 4.

Na Ustracji zostało przedstaw one polożenie Ziemi Względem slońca W różnych porach roku.

ffi
L-.--_l

a) Wpisz w odpowiodnich miejscach na ilustracji określenia wybrano spośród podanych'

lóWnonoc Wiosenna, róWnonoc jesiennal przosibnie letnie' pŻosibnie zimowe

b) zaznacz stŻałką na ilustracji kierunek oblegu ziemiwokół słońca'

Zadanie 5,

Wykreśl nazwy tych równoleżników, na których słońce nigdy nie oóruie w zenicie.

A, Zwrotnik Raka.

8.70'N.
c. BóWnik'

Ż/M4

Jes\ęs

D. Koło podbiegunowe południowe.

E. 15'S.

F.24'N.
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Zadanie 6,

Uzupełnł tabelę' Przyporządkui wymienione konsekwencje odpoWiednim ruchom 7iemi.

A. Cyk czna Żm]ana ośWietenia naŚzej panety

B' Występowanie siły corio sa'

c' Zrn ana długośc] trwanja dn a i nocy'

D. W' ' lępowar. d.l'o'lo- ' _. 'uh oó' 'oL j

E. Splaszczen e Zremi na biequnach.

F. Zmiana m e]sca Wschodu Zachodu S]ońca na W dnokręgu'

G. Pozorna wędróWka Słońca po n ebe'
H. Występowanie dnia i nocy'

zadanie 7,

Ponlższa fotografia została Wykonana na b]egL]nie połUdn]owyan'

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedzi 't lub 2 oraz A lub B.

Fotograf ia została Wykonana

A.

B.

czyLiwtedy, kiedy irwa



Zadanie 8.

Na ilustracir uostał przedstawiony zapoczątkowany kierunek ruchu ciał poruszających się po powierzchni
kr.rl ziernskiej.

a) Dorysuj na ilustracji strzałki pokazujące, jaki będŻie rzeczywisly kierunek ruchu tych ciał
wywołany oddziaływaniem siły coriolisa.

b) zaznacz lównoleżnik, na którym poruszające się ciała nie ulegaią odchyleniu.

c) Podai trzy przykłady potwierdzające, że siła coriolisa ma ogromne znacżenie przyrodnicze'

'!.

2.

Zadanie 9.

Podaj właściwe nazwy na podstawie mapy streł czasowych oraz mapy
politycznej świata'

A. Nazwy trŻech państw' W których obowiązu]e czas prŻesun]ęty o cŻęść qodŻ nV W stosunku do czasu
strefowego:

B. NaŻWy trzech państw połozonych W kilku strefach czasowych|

c. Nazwa państwa (archipolagu)' którego miesŻkańcyjako pierwsi na kuli ziemskiej witają każdy kolejny
dŻień:

D. Nazwy dwóch państw europejskich, w których obowiąuje cŻas o godz]nę późniejszy nż




