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Egzamin próbny z geografii  

(szkoła ponadgimnazjalna, zakres podstawowy) 

 

1. Do wymienionych nazw okręgów high-tech dopisz odpowiednie państwa (0 – 4 pkt.) 
 
Silicon Glen - ……………………….. 

Droga 128  – ……………………….. 

Silicon Wadi –……………………….. 

Dolina Krzemowa –……………………….. 

 
2. Uzupełnij tabelę korzystając z podanych poniżej stwierdzeń (do tabeli wpisz 

odpowiednie numery) (0 – 6 pkt.) 
 

 Skutki pozytywne Skutki negatywne 

Urbanizacja   

Uprzemysłowienie 
rolnictwa 

  

Rozwój energetyki 
jądrowej 

  

Rozwój turystyki   

Globalizacja    

Integracja europejska   

 

1) brak formalności przy przekraczaniu granic  

2) wzrost efektywności produkcji  

3) spożywanie przez ludzi hormonów i antybiotyków zawartych w mięsie i mleku  

4) ułatwiony dostęp do usług, instytucji kulturalnych, itd.  

5) powstawanie tzw. miejskiej wyspy ciepła  

6) emisja śladowych ilości zanieczyszczeń  

7) niebezpieczeństwo związane z awarią  

8) zwiększanie dochodów państwa, szczególnie w okresie urlopowym  

9) wzrost ilości zanieczyszczeń, poziomu hałasu, przestępczości  

10) ułatwienie kontaktów między ludźmi z różnych krajów świata  

11) zacieranie się różnorodności kulturowej świata  

12) utrudniona walka z przestępczością  
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3. Opisz krótko, kiedy przebiegała i na jakim surowcu i wynalazku opierała się  
I rewolucja przemysłowa (0 – 3 pkt.) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

4. Na wykresie przedstawiono fazy rozwoju demograficznego (0 – 4 pkt.) 

 
 
Na podstawie wykresu i własnej wiedzy określ prawdziwość zdań  
(P – zdanie prawdziwe, F – zdanie fałszywe) 

 
 

a) Model rozwoju demograficznego wiąże się z tzw. modelem przejścia 
epidemiologicznego  - ……….. 
 

b) Bardzo niskim wskaźnikiem urodzeń i wskaźnikiem zgonów oraz starym 
społeczeństwem charakteryzują się kraje będące w V fazie rozwoju 
demograficznego - ………… 
 

c) Znaczny wzrost liczby ludności odnotowywany w II fazie jest wynikiem 
procesów zachodzących w III fazie modelu - …………. 
 

d) IV faza jest charakterystyczna dla krajów wysoko rozwiniętych, jak np. 
Meksyk i Niemcy - ………. 

 
5. Wyjaśnij różnicę między wodami terytorialnymi a wyłączną strefą ekonomiczną  

(0 – 1 pkt.) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Wytłumacz co oznaczają poniższe skróty (0 – 2 pkt.): 

 
A. OPEC – ……………………………………………………………………………………… 

B. WHO – ……………………………………………………………………………………… 
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7. Rozpoznaj roślinę na podstawie jej opisu (wybierz z zaproponowanych poniżej) 
 (0 – 3 pkt.) 
 

A. Odznacza się długim okresem wegetacji, wymaga żyznych gleb i znacznych 
nakładów pracy. Wytwarza się z niej cukier lub wykorzystuje jako roślinę 
pastewną. Główni producenci to Francja, USA i Niemcy 

……………..…………….……… 
 

B. Ze względu na duże wymagania klimatyczne roślina produkowana  
w zaledwie ok. 50 krajach. Najwięksi producenci to Chiny i Indie (tu słynna 
prowincja Assam) 
 

……………..………………..……  
 

C. Najważniejsza roślina włóknista. Nie ma zbyt wielkich wymagań glebowych, 
ale potrzebuje znacznych nakładów pracy. Główni producenci to Chiny, USA 
i Indie 

 …………………..………………  
 

Rośliny: bawełna, burak cukrowy, herbata, pszenica 
 

8. Uszereguj podane państwa klasyfikując je odpowiednio do państw tzw. „bogatej 
północy” lub „biednego południa” (0 – 3 pkt.) 

 

Bogata północ 
 

Biedne południe 
 

 
Państwa: USA,  Etiopia, Brazylia, Australia, Algieria, Norwegia 

 
9. Rozpoznaj konflikt na podstawie jego krótkiego opisu (wybierz z zaproponowanych 

poniżej) (0 – 2 pkt.) 
 
Wojny tam toczone są głównie na tle etnicznym a ich nasileniu sprzyja niski 
poziom życia ludności, korupcja i brak stabilizacji gospodarczej  

………….………………………  
 

Jeden z najdłużej trwających konfliktów zbrojnych na świecie. Wynika 
 z trudności utworzenia sąsiadujących ze sobą państw – arabskiego  
i żydowskiego  

………………………………….  
 
Państwa (regiony): Izrael, Afryka Środkowa, Irak 
 

10. Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy, przedstawiający degradację lasów, 
wpisując w odpowiednie pola litery od A do E (0 – 1 pkt.) 
 

A.  Powstawanie kwaśnych opadów 
B. Emisja tlenków siarki i azotu 
C. Zakwaszenie gleb 
D. Uszkodzenie liści, igieł drzew 
E. Powstawanie w atmosferze kwasu siarkowego, siarkawego, azotowego 

 

Spalanie 
paliw 
kopalnych 

Degradacja 
lasów 
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11. Uzupełnij tabelę. Dopisz odpowiednio nazwę państwa lub stolicy. Wskaż położenie Państwa na mapie politycznej świata 
wpisując numer w odpowiednie miejsce na mapie. (0 – 6 pkt.) 

 
 
 Państwo Stolica  Państwo Stolica 
1 Indie  4  Brasilia 
2  Tunis 5  Hawana 
3 Peru  6 Kazachstan  
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12. Uzupełnij tabelę. Dopisz odpowiednio nazwę państwa lub stolicy. Wskaż położenie Państwa na mapie politycznej Europy 

wpisując numer w odpowiednie miejsce na mapie (0 – 6 pkt.) 
 

 Państwo Stolica  Państwo Stolica 
7 Mołdawia  10  Kijów 
8  Ateny 11 Chorwacja  
9  Reykjawik 12 Hiszpania  
 


