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1. W Polsce podział na 16 województw obowiązuje od:

a. 01.04.1999
b. 31.01.1998
c. 01.01.1999

2. Od początku istnienia Polski liczba jej ludności rośnie.
a. tak
b. nie 

3. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych w Polsce można było zaobserwować istnienie:
a. wyż demograficzny,
b. niż demograficzny,
c. echo wyżu demograficznego
d. echo niżu demograficznego

4. Nizina Śląska jest miejsce atrakcyjnym dla osiedlania się ludności ze względu na:
a. sprzyjające warunki rozwoju rolnictwa
b. zasoby surowców mineralnych, potrzebnych do rozwoju przemysłu
c. oszczędnie występująca szata roślinna i zwierzęca

5. Współczynnika zawierania w Polsce małżeństw od 1985 r. stale spada.
a. tak
b. nie

6. Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce są:
a. wypadki
b. choroby układu krążenia
c. choroby nowotworowe

7. Saldo migracji w Polsce jest:
a. ujemne
b. zerowe
c. dodatnie

8. Największe ośrodki polonijne w Ameryce Południowej to:
a. Kurtyba
b. Cordoba
c. Buenos Aires

9. Do mniejszości etnicznej w Polsce zaliczamy:
a. Litwinów
b. Karaimów
c. Kaszubów

10. Miastem renesansowym nie jest:
a. Zamość
b. Kazimierz Dolny
c. Białystok

11. Wieś, w której zabudowania zlokalizowane są wzdłuż jednej drogi po obu jej stronach to:
a. łańcuchówka
b. rzędówka
c. ulicówka

12. Czym charakteryzuje się średniowieczny układ miast polskich od miast przemysłowych. Podaj po dwa 
przykłady takich miast.
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1. pkt.       /1

Zaznacz obiekty wpisane na listę UNESCO.
Kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy, Hala stulecia we Wrocławiu, Stare Miasto w Lublinie, Kopalnia 
soli w Bochni, Zamek krzyżacki w Malborku

2. pkt.       /3
Jakiego zboża w Polsce uprawiamy najwięcej i dlaczego oraz, które obszary dominują w uprawie 
ziemniaków?
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                      

3. pkt.       /2
Wyjaśnij, dlaczego najmniej koni hoduje się w Polsce w  województwach północnych i zachodnich?
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                

4. pkt.       /1
Zaznacz 3 największe porty rybackie w Polsce.
Hel, Darłowo, Ustka, Władysławowo, Gdańsk, Gdynia, Kołobrzeg, Łeba.

5. pkt.       /2
Dopisz genezę powstania do nazwy okręgu przemysłowego.

Górnośląski-                                                           bydgosko-toruński-                                                      gdański-
                                                               , piotrkowsko-bełchatowski,-                                       wrocławski-  
                                                  , łódzki-                                                                           

6. pkt.       /2
Podkreśl właściwe sformułowania.

Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla zagranicznych inwestorów gdyż:
wciąż mamy rozwijający się rynek wewnętrzny, relatywnie niskie koszty pracy, dobre położenie 
geograficzne, względna stabilność gospodarcza, dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.

7. pkt.       /3
Wymień i krótko opisz 3 najatrakcyjniejsze ze względu na przyrodę regiony turystyczne Polski.
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                      


