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Globalna gospodarka

DataPonższy test sklada sę z l Żadań Pluy każdym poleceniu podano
czbę punktów nroż iwą do uzyskan]a za prawidiową odpowiedŹ'

Za rozw ąŻan e calego testu możesz otrŻymać makymaln e 27 punktów'

I Pogtupuj po<lane niźej cz}łmiki lozwoju E Dokonąj analiŻy łykresu pmealstawiającego
rolnictwa, wpizując odpowiadając€ im lit€ry
we wlaściwe miejsca tabeli. (0-3 p)
A. Dlugość okesu w€g€tacyjn€go.
B. Gwarantowane ceny skupu.
c' Duźy odsetek osób zatrudnionych

w rolnictwie.
D. Głębokość zalega]tia wód gnrntowych.
E. Nachylenie Btoków
E Struktura agtarna gospodarstw rolnych.

aźynniki Pó;Fi-łiódnlize

Ę W poŃźszej tabeli pTzeaIstawiono wielkość
powierzchni zasiewów olaz zbiofów ftzec}l
rcdzajów zbóź w K^nadzie w 2010 I. Dokon4
niezbędnych obliczeń' a nasĘpnie podąj nazwę
zboża, które dąje nąjvyźsze plonr (u p')

stftrktulę uź}tkowania ziemi w Azji onz
wybranych krąjach, a nasĘpnie podk}eśl
zdanie pmwdziwe. 0-1p.t

ffi:il:'' lłfl# Z!ffi" 5*'
E poŻostłe sruńty i nieuźytkl ekolosicŻne

a) w struktuue użytkowania ziemi
w Mongolii dominują uź}'tki zielone.

b) Struktula ui''tkowania ziemi w Tndiach
jest zbliżona do struktury uź}tkowania
ziemi w Japonii.

c) Udział gTuntów omych w strułturze
uź}'tkowania ziemi w Izraelu przekracza
201o.

d) Udział laBów w strukturze uż}'tkowania
zieBei.vł Chirrach przekfacza 2oEa.

!l Wpisz obok zdańa prawdziwego literę Ę
a obok fałsz:ywego - literę E (Mp.)
a) w BTazylii wstępqje polov.a świato$rego

pogłowia tf Żody chlewnej'

b) Natumlne pastwiska na obszalach gór-
skich sprziają hodowli byalła mlecznego.

c) Ułlow bycua w AzJr PoluctnoweJ uwa]_unko_
wany jest względami le]igijnymi
i ku]tuow]łni.

d) Cłownł'mi producentami welny na świecie
są Australia i Nowa zelandia.

AŻja chiny lndie łzEel Japonia Mongolia
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ft|Zaznacz zesżaw, w którym podarro nazwy E Podpisz literą A diagram kołowY pMealstawia_
krąióWbędących największ'.mi producentami

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

jący największych ploducentów lopy naftow€j
na świecie (o l ń

p roauesl zaania aotyczące tlanspońu kolejo"
(0-1p.)

(o-1p.)

(0 3 p.)

wego.

a) Ma duże znaczenie w przewozie rcwarów
na bdtkich i śiednicb od]eglościach'

b) Jest wyLorzystywany glównie do przewozu
towalów masowych (np. węg]a, rud m€tali,
zbó .

c) Giówne szlaki handlowe plowadzą z Tejonu
zatoki Perskiej do Ameryki Północnej
i Europy Zachodniej.

d) cechuje go niski poziom bezpieczeństwa.
e) Daje moźIiwość dostarczania towarów

od 'drzwi do drzwi".
0 Jego sprawne funtcjonowanie jest możliwe

m'in' dzięki wprcwadzeniu układu elektro-
magnesów (np. w Japonii, we Francji'
w Niemczech).

0-1p)

(0-5 p.)

Czynniki lokalizacji: .4. baza suroucoud,
B. d'ostęp d'o uod'y' c. boza energeacżna,
D' ŻLał Ł zaśoby siły roboczej' E. zaplecze
nauhouo-badd.wcze, E duz! ryneh żbltu

T1p lokalizacji: 1 . przymusoua, 2. zwiqzana,
Ę Uzupelnij tabelę. wpiEujqc obok naz iły obieku

nazwę miasta olaz państwą w którym ten
obiekt się znajduje. WybieŻ nazwy spośfód
podanych niżej.

MiasŁa: Paryż' Teb1 Zachod'nie, Lond'yn,
Peteraburg
Paistwa Fro.ncja, Egipt' Rosja' Wielka BĄźo'nia

(HP.)

ftl Uzupelni.j schemat odpowiednimi literami,
tak aby powstal ciąg przyczynowo-skutkowy
przedstawiający glówne Piapy i n d usl rial izacj i

(rcwolucje przemyslowe).

A. opĘcowanie metody Iafinaqii Topy nafto'
wej pŹez T' Łukasiewicza oraz skonstru_
owanie żarówki przez T. Edisona.

B. skonBtruowanie tranzystoTów, półprzewod_
ników i mikroprocesolów.

C. Skonstruowanie masz)'ny paxowej przez
J watta, wyna]ezienie na.szyny ptzędzalni'
czej, palowozu, lokomoĘw5a statku pałowego'

D. Automatyzacja i komputeryzacja produkcji.
E' Rozwój pMemyslu chemicznego ora,

wzrost znacŻ€nia hutnictwa wBkutek
Żwiększonego zapotrzebowania na stal
w wJ ku dalszego rozwoju transportu,

E ogTaniczenie IoIi hadycyjnych gatęŻi
przemyslu na rzecz przemysfu high"tech.

G' Rozwój prŻem)slu w]ókjenniczego. hutnjc_
twa, góInictwa węgla oraz tTansportu'

H. skonstruowanie lvysokoprężnego silnika
przez R. Diesla w 1893 r.

t].*!* tr* t]- tr-[- Ę n t[ iodkreśt poprawne dokończenie zdania

Ę Uzupelnij tabelę. Wpisz we wtilciwe miejsca
litery odpowiadające czynnikom lokalizacji
zakładów przemysłowych omz .5.{ry odpowia-
dające'tjpom lokalizacji, tłybief ając spo&ód
podanych poniżej.

N4większym port€m lotnicz}'m świata pod
wŻględem liczby obsfugiwanych pasażerów 'jest
a) Heathrcw w Londy'nie.
b) O'Hare w Chicago.
c) Arlanda w Sztokholmie.
d) HaTtsfield-Jackson w Atl'rrci€.

Kopa|nia węgla brunatne8o

Huta miedzi w LeSnicy

zaklady montażu sprŻętu
komputerowe8o w Chinach
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