
USŁUGI W POLSCE / ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA W POLSCE  

 
 

Imię i nazwisko:        klasa: 

 

1. Zaznacz rodzaje działalności gospodarczej zaliczane do usług. /0-1p/ 
a) produkcja środków transportu  b) doradztwo finansowe  

c) górnictwo węgla kamiennego  d) działalność administracji państwowej  

 

2. Przyporządkuj rodzajom transportu odpowiednie opisy (A – D). /0-2p/ 
A. Niezbędne do rozwoju tego rodzaju transportu są rafinerie.  

B. Dzięki pracom modernizacyjnym taboru w ostatnich latach udało się zwiększyć komfort podróży  

i bezpieczeństwo podróżujących.  

C. Umożliwia przewóz towarów i osób od drzwi do drzwi.  

D. Umożliwia pasażerom szybkie przemieszczanie się pomiędzy kontynentami.  

 

Transport samochodowy -     Transport kolejowy -     Transport lotniczy -     Transport przesyłowy –  

 

3. Na podstawie wykresu przedstawiającego 

liczbę abonentów telefonii stacjonarnej i 

komórkowej w Polsce w latach 1995 – 2015 

wskaż poprawne informacje w poniższych 
zdaniach. /0-2p/ 
 

a) W latach 1995 – 2005 liczba abonentów 

telefonii stacjonarnej malała / wzrastała. 

 

b) W 2010 roku liczba abonentów telefonii 

komórkowej przewyższała liczbę abonentów 

telefonii stacjonarnej około 2,5-krotnie / 6,5-

krotnie. 

 

 

 

4. Dopasuj do opisów celów wyjazdów turystycznych właściwy rodzaj turystyki wybrany spośród podanych 

(A – D). /0-2p/ 

 
A- turystyka wypoczynkowa   B –  turystyka krajoznawcza   C – agroturystyka   D – turystyka kwalifikowana 

 

Opis Rodzaj turystyki 

Wyjazd do Zakopanego na obóz narciarski.  
 

Aktywne spędzanie czasu wolnego na wsi.  
 

Dwutygodniowy pobyt w pensjonacie w Sopocie.  
 

Udział w wycieczce objazdowej do Włoch.  
 

 

5. Dopasuj podane walory turystyczne do odpowiedniej grupy. /0-2p/ 

 
zamki i pałace,   czyste powietrze,   parki narodowe,   miejsca kultu religijnego,   wody lecznicze,   muzea   

 

Walory przyrodnicze Walory kulturowe 

 

 

 

 

 



6. Przyporządkuj nazwom obiektów 

wpisanych na Listę UNESCO cyfry, którymi 

zaznaczono te obiekty na mapie. /0-4p/ 

 
 
 

A. Stare Miasto w Zamościu –  

 

B. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej –  

 

C. Zamek krzyżacki w Malborku –  

 

D. Hala Stulecia we Wrocławiu –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Zaznacz trzy towary eksportowe, z których Polska słynie na świecie. /0-2p/ 

 
meble,   komputery osobiste,   ropa naftowa,   sprzęt AGD,   telefony komórkowe,   pojazdy szynowe  

 

 

8. Na podstawie wykresów przedstawiających 

głównych partnerów handlowych Polski w 

2015 r. wykonaj polecenia. /0-3p/ 

 

a) Podaj nazwę kraju, który ma największy 

udział w polskim eksporcie.  
 

Kraj: 

 

b) Zaznacz kraje, z którymi Polska ma 

dodatnie saldo bilansu handlu zagranicznego.  

 
Rosja,   Czechy,   Chiny,   Wielka Brytania  

 

 

 

9. Uzupełnij schemat tak, aby poprawnie przedstawiał proces powstawania kwaśnych opadów. /0-2p/ 
A. Zakwaszenie gleb i wód. 

B. Obumieranie roślin. 

C. Spalanie węgla kamiennego i emitowanie do atmosfery tlenków siarki i CO2. 

D. Reakcja tlenków siarki z parą wodną. 

E. Powstawanie kwaśnych opadów. 

 

 
 

10. Przy podanych zdaniach wpisz literę P – oznaczającą prawdę lub F – oznaczającą fałsz. /0-2p/ 
a) Do substancji szkodliwych dla atmosfery zalicza się m.in. tlenek siarki (IV), tlenki azotu i metale ciężkie.  

b) Najbardziej zanieczyszczonym regionem w Polsce jest Nizina Podlaska. 

c) Zanieczyszczenie środowiska nie ma większego wpływu na stan zdrowia ludności.  

d) Do powstawania zjawiska tzw. dziury ozonowej przyczynia się emisja do atmosfery freonów.  

 


