
1 Rysunek przedstawia składniki powłoki krajobrazowej Ziemi. Wpisz we właściwym miejscu 
na rysunku nazwę powłoki, która dotyczy wód. (1 
p.)
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2 Wypisz nazwy czterech nauk geograficznych zaliczanych do geografii społeczno-
ekonomicznej.

(2 p.)

a) ...............................................................................................

b) ..............................................................................................

c) ...............................................................................................

d) ..............................................................................................

3 Uzupełnij model przyczynowo-skutkowy obrazujący współzależności w środowisku 
przyrodniczym na przykładzie klimatu. (1 
p.)
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4 Zakreśl zdanie, które odpowiada istocie nihilizmu geograficznego. (1 p.)
a) Człowiek jest całkowicie zależny od warunków przyrodniczych, w których żyje.
b) Człowiek powinien chronić środowisko przyrodnicze.
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c) Człowiek może w dowolny sposób ingerować w środowisko przyrodnicze, jeśli istnieje 
według niego taka potrzeba.
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d) Człowiek dzięki rozwojowi technologii ma możliwość wykorzystywania zasobów 
środowiska przyrodniczego w taki sposób, aby przekształcić je w jak najmniejszym stopniu.

5 Poniżej wypisano nazwy metod zbierania informacji geograficznych. Spośród nich wypisz
tylko  te, które zalicza się do metod terenowych (bezpośrednich).
(2 p.)

Nazwy metod: eksperymenty naukowe, zdjęcia lotnicze, pomiary, symulacje komputerowe, ankieta,
wywiad, obrazy satelitarne, obserwacje.

Metody terenowe: .....................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 Poniżej wypisano skale różnych map. Podkreśl dwie, które zaliczysz do skal
charakterystycznych  dla map małoskalowych (przeglądowych).
(2 p.) a) 1 : 100 000
b)1 : 500 000 000
c) 1 cm – 80 
km d)1 cm – 5 
km

7 Oblicz skalę mapy i zapisz ją w postaci liczbowej, jeśli odcinkowi w terenie o długości 520
km  odpowiada odległość na mapie równa 2,6 cm. Zapisz wszystkie obliczenia.
(2 p.)

Miejsce na obliczenia: ..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Skala mapy: .........................................................................

8 Zakreśl prawidłową odpowiedź. (1 p.)
Na mapie w skali 1 : 5000 prostokąt o wymiarach rzeczywistych 20 × 500 m będzie miał 
powierzchnię:
a) 4 cm².
b) 40 cm².
c) 8 cm².
d) 80 cm².

9 Oblicz nachylenie stoku, na którym znajduje się wyciąg narciarski. Dolna jego stacja leży na 
wysokości 1200 m n.p.m., zaś górna na wysokości 1750 m n.p.m. Na mapie w skali 1 : 50 000 
trasa narciarska ma długość 5,5 cm. Wynik zapisz w procentach.                                                   (2 
p.)

Miejsce na obliczenia: ..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wynik: ......................................................................................
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10 Wpisz nazwę metody kartograficznej, którą wykorzystano przy konstrukcji załączonej mapy.  
(1 p.)

Nazwa metody: ……………………………………………………………

11 Wypisz trzy przykłady wpływu atmosfery na hydrosferę. (2 p.)

a)  .............................................................................................

b) ..............................................................................................

c) ...............................................................................................

12 Źródła informacji dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Podaj, w jaki sposób zdobędziesz 
informacje potrzebne do: (2 
p.)
1. określenia ciśnienia powietrza
2. określenia składu gatunkowego lasu
3. określenia współrzędnych geograficznych
4. zapoznania się z liczbą osób bezrobotnych w województwie
Masz do wyboru następujące źródła:
a) opis
b) pomiar
c) mapa
d) obserwacja
e) dane statystyczne

1. ...............; 2. ...............; 3. ...............; 4. ...............

13 Zaproponuj tytuł mapy, którą można byłoby stworzyć za pomocą metody: (2 p.)

a) izolinii – .........................................................................................................................................................................................................................................................

b) kartogramu – ..........................................................................................................................................................................................................................................
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14 Podaj, jakie odwzorowanie kartograficzne wykorzystasz do wykonania mapy obszaru:  (2 p.)

a) Niziny Amazonki – ............................................................................................................................................................................................................................

b) stref czasowych na świecie – ................................................................................................................................................................................................

Zadania 15–17 wykonaj na podstawie załączonej mapy

drogi główne drogi gruntowe utwardzone

drogi lokalne              drogi gruntowe nieutwardzone
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86
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15 Określ cięcie poziomicowe zastosowane na tej mapie. (1 p.)

Cięcie poziomicowe wynosi ......................................................

16 Oblicz wysokość względną G. Szczytniak wobec wsi Piotrów-Podłazy (odczytaj wartość 
poziomicy w południowej części wsi). (2 
p.)

Miejsce na obliczenia: ......................................

......................................................................................................

Wysokość względna wynosi .....................

17 Oceń, który obszar byłby lepszy do budowy trasy narciarskiej dla dzieci: z G. Truskalskiej 
do Truskolas czy z G. Szczytniak do Piórkowa Górnego. Odpowiedź uzasadnij. (2 
p.)

Propozycja: .......................................................................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie: .................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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