
KRAJOBRAZY POLSKI  

 

1. Krajobraz to wygląd fragmentu powierzchni Ziemi tworzony przez kilka elementów. Podaj podpunkt,              

w którym nie został wymieniony element krajobrazu. /0-1p/ 

A. Ukształtowanie powierzchni     B. Szata roślinna i świat zwierzęcy     C. Wiatry wiejące na Ziemi  

 

2. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie rubryki nazwy pasów rzeźby zaznaczone na mapie literami: 

A, B, C oraz odpowiadające im numery zdjęć. Uwaga: jedno zdjęcie powinno pozostać bez 

przyporządkowania. /0-3p/ 

                     1                                                     2  

 

 

                     3                                                      4  

Litera na mapie Pas rzeźby Numer zdjęcia 

A   

B   

C   

 

3. Na rysunku przedstawiono formę terenu występującą na Wybrzeżu Słowińskim.  

Wyeliminuj niewłaściwe wyrazy tak, aby tekst dotyczący powstania tej formy był zgodny z prawdą. /0-3p/ 

 

Ważnym elementem krajobrazu Wybrzeża Słowińskiego są 

wybrzeża wysokie, zwane też plażami / klifami. Do ich utworzenia 

przyczyniają się głównie  wiatry / fale morskie. Podcięty brzeg 

osuwa się, a materiał skalny z brzegu jest przenoszony w głąb                          

lądu / morza.  

 

4. Na obszarze Polski znajdują się trzy duże pojezierza. Uzupełnij poniższe zdania właściwymi 

odpowiedziami spośród podanych. /0-3p/ 

Największe jeziora występują  A/ B części pasa, na Pojezierzu C / D. Za ich powstanie odpowiada E / F. 

 

A – w zachodniej   C – Pomorskim  E – topnienie lądolodu 

B – we wschodniej  D – Mazurskim  F – duża liczba rzek  



5. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz 1 lub 2. /0-2p/ 

Nizina Mazowiecka ma dogodne warunki do rozwoju  

A rolnictwa 
ponieważ 

1 płyną przez nią duże rzeki 

B przemysłu 2 ma ona charakter równinny 

 

6. Uzupełnij zdania dotyczące jednego z przedstawionych na fotografiach symboli Warszawy. /0-1p/ 

 

 

W herbie Warszawy znajduje się obiekt 

przedstawiony na zdjęciu oznaczonym                             

literą ………. .  

 

Jego nazwa to …………………………….. . 

 

 

 

 

                                                                                                     A                                                     B  

7. Ponumeruj zdania od 1 do 5 tak, aby poprawnie przedstawiały kolejne etapy powstawania obecnego 

krajobrazu Wyżyny Śląskiej. /0-2p/ 

a) Powstanie kopalń ……….   b) Utworzenie krajobrazu miejsko-przemysłowego ………. 

c) Słabo zaludniona kraina porośnięta lasem ……….  d) Odkrycie węgla kamiennego ……….  

e) Wybudowanie osiedli i miasteczek wokół miejsc wydobycia węgla ………. 

 

8. Wyeliminuj niewłaściwe stwierdzania tak, aby zdania dotyczące 

formy terenu przedstawionej na fotografii były prawdziwe. /0-2p/ 

 

Na fotografii przedstawiono wąwóz lessowy / dolinę U-kształtną. 

 

Takie formy występują w Tatrach / na Wyżynie Lubelskiej. 

 

9. Na rysunku przedstawiono wybrane formy skalne, które występują 

w jaskiniach. Podaj nazwy form, które oznaczono cyframi 1 i 2. /0-2p/ 

 

1 - ……………………………………………………… 

 

2 - ……………………………………………………… 

 

10. Na krajobraz Tatr składa się wiele ciekawych form skalnych. Wybierz poprawne dokończenia zdań.  

/0-3p/ 

A. Usypiska z odłamków skalnych to granie / stożki piargowe. 

B. Długie i malownicze formy polodowcowe to doliny U-kształtne / turnie.  

C. Wąskie i długie grzbiety to przełęcze / granie.  


