Sprawdzian wiedzy z geografii (zakres rozszerzony) nr 1

semestr VIPA

KC

Imię i nazwisko: ………………………………………….
1. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.

(0–2 p.)

a) W latach 1946–2013 podział administracyjny Polski zmieniał się czterokrotnie. ........
b) Obecny podział administracyjny obowiązuje od 1.05.2004 r. ........
c) Wraz z wprowadzeniem obecnego podziału administracyjnego zaczęto prowadzić m.in.
politykę centralizacji gospodarki państwa. ........
d) Powiaty ziemskie obejmują zarówno tereny miejskie, jak i wiejskie, natomiast powiaty
grodzkie – wyłącznie obszary większych miast. ........
2. Podkreśl właściwe informacje dotyczące struktury narodowościowej i etnicznej Polski.
(0–2 p.)
a) Najliczniejszą społecznością etniczną w Polsce są Kaszubi / Łemkowie / Ślązacy.
b) Najliczniejszą mniejszość narodową w Polsce stanowią Ślązacy / Niemcy / Ukraińcy.
c) Najliczniejszą mniejszością etniczną w Polsce są Romowie / Tatarzy / Żydzi.
3. Przyporządkuj do wymienionych okresów historycznych właściwe przyczyny (1–3)
i kierunki migracji zagranicznych (A–C) Polaków.
(0–2 p.)
a) II wojna światowa – ………, ………
b) Lata 70. i 80. XX w. – …..…., …….…
1. ekonomiczne
2. polityczne (wysiedlenia ludności)
3. społeczne (tzw. łączenie rodzin)
A. z ZSRR do Polski
B. z Polski do Niemiec
C. z Polski do Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Włoch
4. Wieś, w której zabudowania zlokalizowane są wzdłuż jednej drogi po obu jej stronach to:
a) okolnica
(0-1 p.)
b) rzędówka
c) ulicówka
5. Miastem renesansowym nie jest:
(0-1 p.)
a) Zamość
b) Kazimierz Dolny
c) Białystok
6. Przyporządkuj wymienionym krainom geograficznym Polski odpowiednie informacje
dotyczące przyrodniczych warunków rozwoju rolnictwa
(0–1 p.)
1. Nizina Śląska – ……
2. Nizina Wielkopolska – ……
A. okres wegetacyjny poniżej 200 dni (często tylko180), późno zaczynająca się wiosna, na znacznych
obszarach (szczególnie w południowej części) gleby bielicowe

B. okres wegetacyjny trwający 220–230 dni, łagodny klimat, bardzo żyzne gleby
C. okres wegetacyjny trwający ok. 210 dni, gleby średnich klas bonitacyjnych, opady ok. 550 mm

