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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 33

Przyporządkuj podanym rodzajom transportu odpowiednie opisy.

 

1. Transport
samochodowy
.

2. Transport
kolejowy.

3. Transport
przesyłowy.

A. Umożliwia przewóz towarów i osób „od drzwi do drzwi”.
B. Tym rodzajem transportu nie przewozi się osób.
C. Ten rodzaj transportu odgrywa coraz większą rolę w

przewozie pasażerów w Polsce. Wpływają na to liczne
modernizacje i skrócenie czasu podróży.

D. Pozwala na szybkie przemieszczanie się pasażerów między
kontynentami.

(.../3 pkt)

Połącz podane zawody z odpowiednimi rodzajami usług.

 

1. Hydraulik.
2. Kierowca.
3. Policjant.

A. Usługi oświatowo-kulturalne.
B. Usługi naprawcze.
C. Usługi dystrybucyjne.
D. Usługi organizacyjne.

(.../3 pkt)

Podkreśl właściwe dokończenia zdań.

 A. Największym portem lotniczym w północnej Polsce jest Szczecin Goleniów /
Gdańsk Rębiechowo.

B. Autostradą można dojechać ze Szczecina do Gdańska / z Poznania do Warszawy.

C. Świnoujście ma połączenie promowe z Ystad / ze Sztokholmem.

(.../3 pkt)

Na podstawie danych dotyczących przewozu pasażerów poszczególnymi rodzajami
transportu w latach 2000–2015 uzupełnij zdania.

*Dotyczy transportu samochodowego zarobkowego.

a) W 2015 roku najwięcej osób podróżowało ______________________________.

b) W 2000 roku transportem wodnym przewieziono _________________tys. pasażerów.

c) W latach 2000–2015 zmniejszyła się liczba osób przewiezionych między innymi
transportem ___________________________.

d) Z transportu ___________________________ korzysta mniej niż 1 mln pasażerów.

 

(.../4 pkt)
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Przyporządkuj rodzajom transportu odpowiednie opisy.      

a) transport samochodowy – _______

b) transport kolejowy – _______

c) transport przesyłowy – _______

 

A. Umożliwia przewóz towarów i osób od drzwi do drzwi.

B. Tym rodzajem transportu nie przewozi się osób.

C. Dzięki pracom modernizacyjnym w ostatnich latach udało się zwiększyć komfort
podróży i bezpieczeństwo podróżujących.

D. Umożliwia pasażerom szybkie przemieszczanie się między kontynentami.

 

(.../3 pkt)

Zaznacz nazwy tych miast, w których znajdują się obiekty wpisane na „Listę
światowego dziedzictwa UNESCO”.

A. Kraków.

B. Sandomierz.

C. Kazimierz Dolny.

D. Toruń.

E. Częstochowa.

F. Malbork.

G. Wieliczka.

H. Oświęcim.

(.../1 pkt)

Na podstawie wykresu przedstawiającego wartość polskiego eksportu i importu w
latach 2004–2016 zaznacz w zdaniach prawdziwe informacje.

Saldo bilansu polskiego handlu zagranicznego w latach 2005–2014 było dodatnie /
ujemne. To oznacza, że wartość eksportu była wyższa / niższa od wartości importu.

(.../2 pkt)
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Przyporządkuj odpowiednie nazwy miejscowości opisom obiektów wpisanych na
„Listę światowego dziedzictwa UNESCO”.

 

1. Teren byłego obozu koncentracyjnego.
2. Jeden z drewnianych kościołów w południowej Małopolsce.
3. Zabytkowa kopalnia soli.
4. Manierystyczny zespół architektoniczny oraz park

pielgrzymkowy.

A. Dębno.
B. Oświęcim.
C. Zamość.
D. Kalwaria

Zebrzydowska
.

E. Bochnia.

(.../4 pkt)

Na podstawie podanych diagramów podaj nazwy dwóch sąsiadujących z Polską
krajów, u których kupujemy najwięcej towarów.

 

Import                                                                   Eksport

1. ..............................................
2. ..............................................

(.../2 pkt)

Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli poniższe określenia.

liczne jeziora, parki narodowe, 
 miejsca kultu religijnego, zabytkowe kopalnie, 
występowanie wód leczniczych, zamki i pałace

Walory przyrodnicze Walory kulturowe

 

  

(.../2 pkt)
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Wybierz zestaw, w którym znalazły się tylko prawdziwe informacje.

1. Smog jest rodzajem toksycznej mgły.

2. Oczyszczalnie ścieków obsługują w Polsce ok. 73% obywateli.

3. Kwaśne deszcze nie mają wpływu na jakość gleby.

4. Zjawisko smogu występuje tylko w dużych aglomeracjach miejskich.

5. Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego wpływają na pogorszenie jakości wód
Bałtyku.

 

A. 1, 2, 4.   B. 2, 3, 5.   C. 1, 2, 5.   D. 3, 4, 5.

 

(.../1 pkt)

Podkreśl nazwy trzech towarów eksportowych, z których Polska słynie na świecie.

meble, komputery osobiste, produkty mleczarskie, węgiel brunatny, mrożonki, statki

(.../1 pkt)

Oceń prawdziwość informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F,
jeśli jest fałszywa.

1. Do substancji szkodliwych zalicza się między innymi
tlenek siarki(IV), tlenki azotu i metale ciężkie. P F

2. Najbardziej zanieczyszczonym regionem w Polsce jest
Nizina Podlaska. P F

3. Zanieczyszczenie środowiska nie ma większego wpływu
na zdrowie ludzi. P F

4. Eutrofizacja to inaczej nadmierne użyźnienie wód. P F

(.../3 pkt)

Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał proces powstawania kwaśnych opadów.

 

A→.....→.....→.....→.....→.....

A. Wydobywanie węgla kamiennego.

B. Obumieranie roślin.

C. Reakcja tlenków siarki i azotu z parą wodną.

D. Zakwaszanie gleb i wód.

E. Powstawanie kwaśnych opadów.

F. Spalanie węgla kamiennego i emitowanie do atmosfery m.in. tlenku siarki i dwutlenku
węgla.

(.../1 pkt)
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Grupa B Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 33

Przyporządkuj podanym rodzajom transportu odpowiednie opisy.

 

1. Transport
wodny.

2. Transport
samochodow
y

3. Transport
kolejowy.

A. Umożliwia przewóz towarów i osób „od drzwi do drzwi”.
B. Tym rodzajem transportu nie przewozi się osób.
C. Ten rodzaj transportu odgrywa coraz większą rolę w

przewozie pasażerów w Polsce. Wpływają na to liczne
modernizacje i skrócenie czasu podróży.

D. Przewozi się nim duże ładunki na znaczne odległości. Jest
jednym z najtańszych rodzajów transportu.

(.../3 pkt)

Połącz podane zawody z odpowiednimi rodzajami usług.

 

1. Mechanik samochodowy.
2. Lekarz.
3. Sprzedawca.

A. Usługi oświatowo-kulturalne.
B. Usługi naprawcze.
C. Usługi dystrybucyjne.
D. Usługi organizacyjne.

(.../3 pkt)

Podkreśl właściwe dokończenia zdań.

A. Największym portem lotniczym w południowej Polsce jest Kraków Balice /
Katowice Pyrzowice.

B. Autostradą można dojechać z Warszawy do Krakowa / z Wrocławia do Krakowa.

C. Gdynia ma połączenie promowe z Kopenhagą / Karlskroną. 

(.../3 pkt)

Na podstawie danych dotyczących przewozu pasażerów poszczególnymi rodzajami
transportu w latach 2000–2015 uzupełnij zdania.

*Dotyczy transportu samochodowego zarobkowego.

a) W 2015 roku najmniejosób podróżowało ______________________________.

b) W 2015 roku transportem lądowym przewieziono _________________tys. pasażerów.

c) W latach 2000–2015 wzrosła liczba osób przewiezionych między innymi transportem
___________________________.

d) W 2000 roku około 5,8 mln pasażerów przewieziono
transportem___________________________ 

(.../4 pkt)
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Przyporządkuj rodzajom transportu odpowiednie opisy.          

a) transport samochodowy – _______

b) transport kolejowy – _______

c) transport przesyłowy – _______

 

A. W przewozach ładunków tym rodzajem transportu dominują węgiel, koks oraz
kamienie i żwir.

B. Przeładunek towarów odbywa się w portach.

C. Ma największy udział w przewozach ładunków na terenie naszego kraju.

D. Niezbędne do rozwoju tego rodzaju transportu są rafinerie.

(.../3 pkt)

Zaznacz nazwy tych miast, w których znajdują się obiekty wpisane na „Listę
światowego dziedzictwa UNESCO”.

A. Toruń.

B. Sopot.

C. Warszawa.

D. Malbork.

E. Bydgoszcz.

F. Wieliczka.

G. Szczecin.

H. Kraków

(.../1 pkt)

Na podstawie wykresu przedstawiającego wartość polskiego eksportu i importu w
latach 2004–2016 zaznacz w zdaniach prawdziwe informacje.

Saldo bilansu polskiego handlu zagranicznego w roku 2015 było dodatnie / ujemne. To
oznacza, że wartość eksportu była wyższa / niższa od wartości importu.

(.../2 pkt)
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Przyporządkuj odpowiednie nazwy miejscowości opisom obiektów wpisanych na
„Listę światowego dziedzictwa UNESCO”.

 

1. Zabytkowa kopalnia soli.
2. Manierystyczny zespół architektoniczny oraz park

pielgrzymkowy.
3. Teren byłego obozu koncentracyjnego.
4. Jedna z najpotężniejszych twierdz gotyckich w Europie.

A. Dębno.
B. Oświęcim.
C. Malbork
D. Kalwaria

Zebrzydowska
.

E. Wieliczka

(.../4 pkt)

Na podstawie podanych diagramów podaj nazwy dwóch sąsiadujących z Polską
krajów, którym sprzedajemy najwięcej towarów.

 

Import                                                                   Eksport

1. ..............................................
2. ..............................................

(.../2 pkt)

Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli poniższe określenia.

 imprezy kulturalne, parki krajobrazowe, 
piaszczyste plaże, ciekawe muzea, 
czyste powietrze, zamki krzyżackie

Walory przyrodnicze Walory kulturowe

 

  

(.../2 pkt)
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Wybierz zestaw, w którym znalazły się tylko prawdziwe informacje.

1. Niemal połowa z 915 polskich miast nie ma oczyszczalni ścieków.

2. W ostatnich latach pogorszeniu uległa jakość wód w polskich rzekach i jeziorach.

3. Spaliny samochodowe przyczyniają się do powstawania kwaśnych opadów.

4. Do gazów cieplarnianych zaliczamy metan i tlenek węgla(IV).

5. Największą rolę w degradacji środowiska przyrodniczego odgrywa przemysł.

 

A. 1, 2, 4.   B. 2, 3, 5.   C. 1, 2, 5.   D. 3, 4, 5.

 

(.../1 pkt)

Podkreśl nazwy trzech towarów eksportowych, z których Polska słynie na świecie.

pralki, ropa naftowa, miedź rafinowana, szynka, samoloty pasażerskie, telefony
komórkowe

(.../1 pkt)

Oceń prawdziwość informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F,
jeśli jest fałszywa.

1. Odpady pochodzenia rolniczego składuje się na
wysypiskach miejskich. P F

2. Wody większości polskich rzek zalicza się do IV i V
klasy czystości. P F

3. Najbardziej zanieczyszczonym regionem w Polsce jest
Górny Śląsk. P F

4. W 2015 roku oczyszczalnie ścieków obsługiwały około
73% ludności Polski. P F

(.../3 pkt)

Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał proces powstawania kwaśnych opadów.

 

E→.....→.....→.....→.....→.....

A. Powstawanie kwaśnych opadów.

B. Spalanie węgla kamiennego i emitowanie do atmosfery m.in. tlenku siarki i dwutlenku
węgla.

C. Zakwaszanie gleb i wód.

D. Reakcja tlenków siarki i azotu z parą wodną.

E. Wydobywanie węgla kamiennego.

F. Obumieranie roślin.

(.../1 pkt)


