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Pon]zsŻy test sk]ada sę z zadań PEy kaŻdynr poecenu podano
czbę PLrnktów możliwą do uzysk'an\a za prawidlową odpowiedź'

Za rozlv ąan]e Ćalego teśU mozesŻ otżymać makymaln]e 27 punktów.

Ę Pogrupuj podane niżej cechy rolnićtwa, wpisu'
jąc odpowiadające im litery .łe \\'łasciwe
ńiejsca tabeli. @-3 p)
A' Wysokie plony i duża w]dajność chowu'
B. Niskie plony i mala wydajność chowu.
c' wysoki stopień mechanizacji ro]nictwa.
D. Niski stopień mechaniza.ji rolńctwa lub

jej brak.
E. ograliczone stosowanie nawozów sztucz_

nych i środków ochrony roś]in'
F' wplowadzanie gatunków rcślin i zwielząt

zmoalfrkowanych genetycznie.

Ę! Dokonaj analizy lłybesu prŻedstawiającego
sh'ukturę uż}'tkowania ziemi w AŹji olaz
tvybranych krajach' a następnie poalkrcśl
zdanie prawdziwe.

Ę W poniższej tabeli puedstawiono wielkość
powierzchni zasiewów oraz zbioTów trzech
Iodzajów zbóż w stalach Zjednoczonych
,'v 2010 L Dokonąj niezbędnych obliczeń,
a następnie podąj nazwę zboźa, które daje

0-1p.)

ffi:l::'' ti#ly z!ffi" 6*'
ffi cozostłe erurty i nleu,yłłl ukolooim.

a) w struktwŻe uź}'tkowania ziemi w Mongolii
dominują grunty orne.

b) Struktua użńkowa]tia ziemi w Chinach
jest Zbliżona do Etrukrury uż}4koqsnja
ziemi w Japońi.

c) Udział gruntów ofnych w stTul{urze
uż}.tkowallia ziemi w Indiach przekracza
50Eo.

d) Udzial lasów w strukturze użytkowania
zieni w :Lztaelr przektacża 15?o,

najwyższe plony. (Mp.)

(0a p.)

Obliczenia:

z'bio.1,
(tv.s. O

t9 278 60 t02

z.vtp, ; 107 ... . t88,

32 960

p Wpisz obok zdania plawdz:iwegp ]iterę Ę
a obok fałsz1wego _ literę E
a) w Europie Zachodniej dominuje int€ns}'w-

ny chów bydla w systemie oborowym lub
oborcwo_pastwisko\ł}.1t'

b) Chów bydla w Afryce Wcho.dniej j€st
związany z rozległymi pastwiskami
i duż;rrri zasobani paszy'

c) w ostatnich latacb, ze wzgtędu na rosnące
zapotrzebowanie na włókna natulalne'
zwidksża się pocłohie owiec. ..'''....

d I w Pols.e w produłcji zw;erzęcej dodluje
chow trzody chl"rńęj oraz byaua na terenie
Niziny Wielkopolskiej.

Zbożem dąjącł'rn najwyźsŻe plony jest
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ĘĘ Zaznacz zestaw, w któ4łn podano nazwy E Podpisz ]iterą A diagTam koło\^'y przedstawia-
klajów będących najrriększymi producentami jący największych producentó{' węgla kamien'
pszeNcy na swrecre. 01p)(0-1p.)

a) Chin). Indie, Indonezja, Bangiadesz.
b) Rosja, Kanada, Hiszpania, Niemcy.
c) Chiny, Indie, Rosja, Stany Zjednoczone.
d) Stany Zjednoczone, Chiny Brazylia, Meksyk.

S Uzupelnij schemat odpowiednimi litelami,
tak aby powstał ciąg przycąTowo-skutkowy
dotyczący procesu modernizagji i lestruktury_
Żacji pTzemysłu'

A' Rozwój pŹemystu high-tech.
B. Rewolucje plzemysłowe.
C' spadek zatrudnienia w plzemyśle'
D. spadek znaczenia tradycyjnych gałęzi

przemysfu i dostosowanie produkqji
Ezemyslowej do wymagań globa]nego

ł'n}u'
E. Wprowadzanie technologii mniej szkodfi-

'!łych aua środowiska'
E Dominacja przemyslu ciężkiego, głównie

górnictwa, hutnictwa i energeĘki.
G. PosĘp tecbrrologiczny i przemiany w gospo_

darce, zmiarry pobz€b konsurTrentów.
H- Automatyzacja i komputeryiaqja produkcji

oraz z]nia]la organizacji pmcy.

,'lTl..

Lt*I*tr*n*tr n\E,n
Ę Uzupełnij tabelę' Wpisz we właściwe miejsca

liLPry odpowiadające cz}'nnikom iokalizacji
załładów przemyslowych oraz cyfry odpowia-
dające t}pom lokatizacji, wybierając spośńd
podanych poniźej. (0-5 p.)

Czynniki lokalizacji: ,4 . baaa suroueoaa,
B' dasąl do wod1, C. bazaefuergebcznu,
D' ŻnałŻne zasoby siłr roboczej , E. zaplecze
nauhowo-bada'wczą E duży rlnek zbJtu

T}T loka]izacji: l . p.ŻJnusoua, 2. 4wiązana,
3. swobod.na

nego na świecie.

0 3p)

Ęl loat"st 
"aur'iu 

aotyczące bansportu samo_
chodowego. (o-1 p.)

a) Ma duże znaiżinie w przeuozje towaIów
na znaczne oalległości.

b) Umożtiwja dostarczani" towarow od ,,ćlrzwi
do drzrvi".

c) Jego konkułencyjność w stosunłu
do innych Iodzajów transportu vriąże się
z pojawienien się talich plzewożnikow
takich jak Wizzatu czy Byanair.

d) w}.wjcra eznaczEy wpl;'w na degadadę
śIodowiśka.

e) Jego rozwój rozpoczd się w xD( w. rłTaz
z opncowaniem metody Ęfinacji lopy
naftowej.

0 w}Tóźnia się wysokim poziomem bezpie_

Podlaeśl prawidlo#e dokońcŻenie zalanih.
(0-1P)

,Największ}'m pońem morskim świata pod
względem wielkości pTzeładunku jest
a) Iiotterdam.
b) Szanchaj.
c) Singapur.
d) Houston.

Ę Uzupełnij tdbelę, wpizujĄc obok nazły obielktu
na'zwę miasta ora2 pańsrwa' w kńrJfi ten
obiekt się znajduje. WybieTz na'vry spośród
podanych niżej. ({l3 p.)

Mj&sŁa,| Inndrn, Rzlm' Paryż, Stambuł
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