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Grupa A

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / ..........

Zadanie 1
Przyporządkuj pojęciom (1–3) właściwe opisy wybrane spośród A–E.

Zadanie 2

Rozpoznaj oceany na podstawie opisów, a następnie zapisz ich nazwy.

A. Rozciąga się między wschodnim wybrzeżem Azji a zachodnim wybrzeżem Ameryki.
_____________
B. Jego granica przebiega na równoleżniku 60°S. _____________

Zadanie 3

Rozpoznaj lądolód na podstawie opisu, a następnie podaj jego nazwę. 

Ten największy lądolód na świecie rozciąga się na kontynencie położonym wokół bieguna
południowego. Ponad 95% powierzchni tego lądu pokrywa lód. Jego grubość sięga 4800
m, a objętość szacuje się na 30 mln km3.

Zadanie 4

Wyjaśnij, jakie skutki dla działalności człowieka niesie działanie chłodnych prądów
morskich na obszary lądowe znajdujące się pod ich wpływem.

1. Ujście.
2. Dział wodny.
3. Zlewisko.

A. Miejsce, w którym rzeka wpływa do zbiornika wodnego 
lub do innej rzeki.

B. Rzeka, która wpada bezpośrednio do morza lub oceanu.
C. Obszar, z którego rzeki odprowadzają wody do jednego

morza.
D. Granica między zlewiskami lub dorzeczami.
E. Obszar, z którego wody spływają do rzeki głównej.
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Zadanie 5

Rozpoznaj prądy morskie na podstawie opisów i zapisz ich nazwy wybrane 
spośród podanych. 

Prąd Zatokowy, Prąd Kanaryjski, Prąd Oja Siwo, Prąd Brazylijski, Prąd Benguelski

A. To prąd zimny, który płynie z południa wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki. Skutkiem
jego działania jest powstanie na wybrzeżu pustyni Namib. 
B. Ten prąd ma największy wpływ na klimat Europy. Płynie od Ameryki, przez cały
Ocean Spokojny. Niesie ogromne masy cieplejszych wód. Dzięki niemu klimat w Europie
jest łagodniejszy niż w Ameryce Północnej na podobnej szerokości geograficznej.

Zadanie 6

Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli zdanie 
jest prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

A. Największym lądolodem na Ziemi jest lądolód antarktyczny. P / F
B. Lodowce górskie są o wiele większe od lądolodów. P / F
C. W Australii nie występują lodowce, ponieważ nie ma tam wystarczająco 
wysokich gór. P / F

Zadanie 7

Dopisz do wymienionych rzek nazwy kontynentów, na których te rzeki płyną. 

A. Ganges – ___________    B. Kolorado – ___________    C. Kongo –
___________  
D. Wołga – ____________    E. Amazonka – ____________    

Zadanie 8

Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe. 

A. Wisła jest rzeką główną, wpada do Bałtyku i należy do zlewiska Oceanu Arktycznego.
P / F
B. Rzeki mogą być zasilane wodami pochodzącymi z opadów oraz topnienia śniegu
i lodowców. P / F
C. Słabo rozwiniętą sieć rzeczną ma na przykład środkowa część Australii, ponieważ 
ten kontynent leży głównie w strefie klimatów zwrotnikowych, które charakteryzują się
ubogimi opadami. P / F

Zadanie 9

Dokończ definicje i wpisz odpowiednie pojęcia. 

A. Woda płynąca pod wpływem siły grawitacji to ______________.
B. Obszar, z którego wody spływają do jednego systemu rzecznego, to ______________.
C. Miejsce, w którym rzeka wpada do morza, jeziora lub innej rzeki, to ______________.
D. Granica pomiędzy zlewiskami lub dorzeczami to _______________. 
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Zadanie 10

Wybierz zestaw, w którym rzeki zostały poprawnie przyporządkowane właściwym
zlewiskom. 

A. Zlewisko Oceanu Arktycznego: Lena, Jenisej, Missisipi.
B. Zlewisko Oceanu Atlantyckiego: Nil, Missisipi, Amazonka.
C. Zlewisko Oceanu Spokojnego: Huang He, Jangcy, Ob.

Zadanie 11

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Granica wiecznego śniegu
A. oddziela płaskie tereny od terenów górskich, na których mogą powstawać złoża lodu.
B. przebiega w miejscu, w którym więcej lodu przybywa, niż topnieje.
C. przebiega między firnem a lodem lodowcowym.
D. przebiega na wysokości 2200 m n.p.m.

Zadanie 12

Przyporządkuj wymienionym rodzajom obiektów geograficznych (A–D)
odpowiednie przykłady wybrane spośród podanych (1–5). 

1. Huang He.        2. Nil.         3. Wigry.        4. Pacyfik.        5. Kuro Siwo.

A. Rzeka – ___       B. Jezioro – ___       C. Prąd morski – ___      D. Ocean – ___

Zadanie 13
Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie spośród 1‒3.
Mniejszym zasoleniem charakteryzują się wody

Zadanie 14

Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe. 

A. Woda słona stanowi 97,5% wszystkich wód na Ziemi. P / F
B. W lodowcach i lądolodach znajduje się 1/4 wód słodkich na Ziemi. P / F 
C. Woda słodka zawarta w jeziorach stanowi około 30% zasobów wodnych Ziemi. P / F

A. Morza
Śródziemnego,

ponieważ jest
to zbiornik,

1.

leżący w średnich szerokościach
geograficz-nych, gdzie występuje małe
parowanie 
i większy jest dopływ wód rzecznych.

B. Morza
Bałtyckiego,

2. który posiada dopływy wód rzecznych, 
ale nie posiada żadnego odpływu.

3.
leżący w rejonie zwrotnika, gdzie
występują niewielkie opady i duże
parowanie.


