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

1. Wymienionym fazom urbanizacji przyporządkuj ich charakterystykę.  (0–2 p.) 

a) reurbanizacja 

b) suburbanizacja 

A. rozrastanie się osiedli peryferyjnych, powstawanie rozległych dzielnic nędzy 

B. powtórny napływ ludności do centrów miast 

C. napływ ludności (głównie z obszarów wiejskich) do centrów miast w wyniku intensywnego rozwoju przemysłu i usług 

a) . . . . . . . . . . . . . . . .  b) . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.Podkreśl nazwy aglomeracji monocentrycznych. (0–3 p.) 

megalopolis Wielkich Jezior, Górnośląski Okręg Przemysłowy, aglomeracja warszawska, aglomeracja krakowska, Zagłębie Ruhry, aglomeracja londyńska, 

Megalopolis Nippon, Zagłębie Donieckie 

 

3.Podkreśl warunki korzystne dla rozwoju rolnictwa. (0–2 p.) 

gleby bielicowe, równinna rzeźba terenu, niewielkie opady atmosferyczne, krótki okres wegetacyjny, duża powierzchnia gospodarstw rolnych, państwowa 

własność gospodarstw rolnych, duże zużycie nawozów sztucznych, 

4.Uzupełnij zdania właściwymi informacjami.  (0–3 p.) 

a) Trzecia rewolucja przemysłowa zwana jest również rewolucją …………………………….. 

b) Sytuowanie zakładów w pobliżu miejsca występowania surowca, gdy jego transport jest nieopłacalny, to lokalizacja 

………………..………..…………………………………. . 

c) Jednym z działów przemysłu high-tech jest przemysł ……………………………………….. , zajmujący się m.in. produkcją leków opartą 

na biotechnologii.  

5.Wymień pozytywne skutki restrukturyzacji przemysłu.   (0–2 p.) 

a)………………………………………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.  (0–4 p.) 

a) Ponad połowę światowych przewozów towarów i osób realizuje transport samochodowy. ........ 

b) Zaletą transportu kolejowego jest możliwość dostarczania towarów „od drzwi do drzwi”. ........ 

c) Największym portem lotniczym świata jest Heathrow w Londynie.  ........ 

d) Jedną z głównych wad transportu rurociągowego są duże koszty budowy sieci przesyłowych.  ...... 

 
7.Rejon Morza Śródziemnego należy do obszarów najchętniej odwiedzanych przez turystów. Podkreśl cztery walory turystyczne tego regionu. 

(0–4 p.) 

a) Bogata infrastruktura turystyczna. 

b) Ciepły klimat. 

c) Środowisko przyrodnicze w niewielkim stopniu przekształcone przez człowieka. 

d) Muzea i galerie sztuki. 

e) Egzotyczna dla europejczyków kultura. 

f) Zabytki architektury, m.in. średniowiecznej. 

g) Rozbudowana sieć komunikacyjna. 

h) Stosunkowo niedrogie usługi turystyczne. 

 

. 

 

 

Skala ocen: 

6 (celujący) – 19-20 pkt 

5 (bardzo dobry) – 16-18 pkt 

4 (dobry) – 13-15 pkt 

3 (dostateczny) – 10-12 pkt 

2 (dopuszczający) – 7-9 pkt 

1 (niedostateczny) – 0-6 pkt 

 


