
GEOGRAFIA_SEMESTR_I_PRACA_2_BB 

Imię i nazwisko (czytelny podpis)……………………………Semestr ...........................  

Zadanie 1. Dopisz do tytułu każdej mapy właściwą metodę prezentacji wybraną spośród podanych. (0–4 p.) 

kartogram,  kartodiagram,  metoda powierzchniowa, metoda sygnaturowa 

a) Występowanie surowców mineralnych w Australii:  …………………………………………. 

b)Liczba ciągników na hektar użytków rolnych według województw: …………………………………………. 

c)Udział poszczególnych źródeł energii według rodzajów w Europie: …………………………………….. 

d) Strefy klimatyczne na Ziemi: ………………………………………… 

Zadanie 2. Dopisz odpowiednie numery do opisów.  (0–4 p.) 

1. Mapa 3. Siatka kartograficzna                                                       

2. Skala mapy  4.Legenda 

 

a) Jest obrazem Ziemi lub jej fragmentu, przedstawionym na płaszczyźnie.  

b) Informuje, o ile zmniejszono dany obszar, by zmieścił się na mapie.  

c) Zawiera wszystkie oznaczenia zastosowane na mapie. 

d) Za jej pomocą można dokładnie określić położenie każdego punktu na Ziemi.  

 

1 …….   2 …….. 3 ….....   4 …..... 

Zadanie 3. Przyporządkuj następstwom ruchu obiegowego Ziemi (A–E) szczegółowe konsekwencje tego ruchu 

(1–5). ( 0-5 p.)  

A. Zmiana kąta padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi w ciągu roku.  

B. Występowanie astronomicznych pór roku  

C. Zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca na widnokręgu  

D. Zmiana pozornej wędrówki Słońca nad horyzontem  

E. Zmienna długość trwania dnia i nocy  

A. ___, B. ___, C. ___, D. ___, E. ___,  

1. Różna długość astronomicznych pór roku z uwagi na eliptyczny kształt orbity Ziemi.  

2. W dniach równonocy wiosennej i jesiennej zachód Słońca następuje dokładnie na zachodzie.  

3. Latem pozorna wędrówka Słońca nad horyzontem jest znacznie dłuższa niż zimą.  

4. Na równiku dzień i noc mają dokładnie po 12 godzin.  

5. Oświetlenie Ziemi zmienia się w ciągu roku. 

Zadanie 4. Zaznacz prawdziwe informacje dotyczące planet Układu Słonecznego. (0-3 p.) 

A. Układ Słoneczny składa się z 8 planet. 

 B. Planety olbrzymy to: Merkury, Jowisz, Saturn.  

C. Planety grupy ziemskiej to: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars.            

 Skala ocen: 

6 (celujący) – 15-16 pkt 

5 (bardzo dobry) – 13-14 pkt 

4 (dobry) – 11-12 pkt 

3 (dostateczny) – 9-10 pkt 

2 (dopuszczający) – 6-8 pkt 

1 (niedostateczny) – 0-5 pkt 

 

 


