
Temat: Sprawdzian wiadomości - litosfera, pedosfera, biosfera. (19 maja 2020r.) 

 

Rozwiąż test i odeślij do 19 maja 2020 r. do godz. 20.00 
 
 
Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………… 
 
W każdym zadaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź punktowana za 1 . 
Zaznacz właściwe odpowiedzi - podkreślając ją 
 
 
1. Procesy egzogeniczne nie są˛ reprezentowane przez: 
A. erozje˛ i denudacje˛. 
B. ruchy masowe. 
C. wietrzenie. 
D. plutonizm. 
 
2. Zjawiska plutoniczne są˛ procesami geologicznymi, których działanie należy  wiązać z: 
A. krzepnięciem i krystalizacją magmy już na powierzchni Ziemi. 
B. przemieszczaniem się magmy i tworzeniem się z niej skał głębinowych. 
C. silnymi erupcjami wulkanów eksplozywnych. 
D. krzepnięciem magmy już na powierzchni Ziemi. 
 
3. Podczas erupcji z wulkanów efuzywnych wydobywa / wydobywają się przede wszystkim 
A. materiał piroklastyczny. 
B. lawa. 
C. lawa i materiał piroklastyczny. 
D. gazy wulkaniczne. 
 
4. Skały magmowe głębinowe tworzą intruzje. Przybierają one formę lakolitów, batolitów lub lopolitów. Batolity 
to: 
A. docierająca i wylewająca się na powierzchnie˛ Ziemi magma. 
B. ogromnych rozmiarów (od kilku do kilkuset kilometrów) struktury plutoniczne we wnętrzu litosfery. 
C. zakrzepłe formy w kształcie bochenka lub grzyba, w których podstawa jest płaska, a strop wygięty. 
D. ogromne ogniska płynnej magmy. 
 
5. Ze względu na sposób erupcji i jej produkty, wulkany dzielą się na: 
A. mieszane i eksplozywne. 
B. efuzywne i mieszane. 
C. efuzywne, eksplozywne i stratowulkany. 
D. lawowe i eksplozywne. 
 
6. Hipocentrum jest to: 
A. obszar największych zniszczeń. 
B. ognisko trzęsienia Ziemi. 
C. ośrodek trzęsienia, kiedy fala sejsmiczna dociera do powierzchni Ziemi. 
D. obszar najczęstszych trzęsień. 
 
7. Proces geologiczny określany jako trzęsienia ziemi, geograficznie (pod względem rozmieszczenia) pokrywa się z: 
A. obszarami występowania ruchów masowych. 
B. obszarami znacznej aktywności wulkanicznej. 
C. obszarami procesów akumulacji. 
D. obszarami ruchów epejrogenicznych. 
 
 
 
 



8. Z eoliczną genezą należy  wiązać formę: 
A. polja 
B. łachę˛ 
C. falezę˛ 
D. barchan 
 
9. Sandry, ozy, kemy, drumliny to formy charakterystyczne dla: 
A. obszarów strefy brzegowej (wybrzeża). 
B. obszarów lodowców górskich. 
C. obszarów strefy marginalnej lądolodu. 
D. obszarów krasowych. 
 
10. Chemizm procesu krasowienia należy wiązać z: 
A. gipsami oraz lessami. 
B. iłami oraz gipsami. 
C. wapieniami oraz piaskami. 
D. wapieniami oraz gipsami. 
 
11. Sandry są utworami, których powstanie łączy się z: 
A. działalnością wód podziemnych. 
B. działalnością wód morskich. 
C. działalnością wód fluwioglacjalnych. 
D. działalnością wód glacjalnych. 
 
12. Powstanie meandrów rzecznych wiąże się z: 
A. obszarem ujściowym rzeki. 
B. biegiem środkowym rzeki. 
C. biegiem dolnym rzeki. 
D. biegiem górnym rzeki. 
 
13. Humusem nazywamy: 
A. poziom próchniczy A, stanowiący o żyzności gleby. 
B. najwyższy poziom glebowy O. 
C. zewnętrzna  część litosfery. 
D. najniższy poziom glebowy C. 
 
14. Rędziny  są typem gleb astrefowych występującym  i wykształconym na podłożu: 
A. wapiennym. 
B. piaszczystym. 
C. żwirowym. 
D. gliniastym. 
 
15. Gleby aluwialne (mady) jako gleby astrefowe powstają: 
A. na podłożu wapiennym. 
B. z drobnego materiału naniesionego przez rzeki. 
C. na obszarach bagiennych. 
D. na dnie zbiorników zanikających jezior. 
 
16. Zaznacz podpunkt zawierający czynniki (czynnik), które nie biorą udziału w procesie tworzenia i powstawania 
gleby: 
A. klimat. 
B. rzeźba terenu. 
C. roślinność i zwierzęta. 
D. zabiegi melioracyjne. 
 
 
 



17. Z wymienionych poniżej typów gleb do grupy gleb astrefowych nie nalezą: 
A. gleby arktyczne. 
B. mady. 
C. rędziny. 
D. gleby wulkaniczne. 
 
18. Najwolniej procesy glebotwórcze zachodzą na terenie, który budują: 
A. różne skały, o rożnym stopniu odporności. 
B. skały miękkie ulegające wietrzeniu. 
C. skały twarde i odporne na wietrzenie. 
D. skały łatwo rozpuszczalne. 
 
19. Na największych pustyniach świata rozmieszczone są˛ gleby: 
A. szaroziemy. 
B. rędziny. 
C. brunatne leśne. 
D. płowe. 
 
20. Z wymienionych poniżej glebą astrefowa˛ jest: 
A. gleba tundrowa. 
B. gleba górska. 
C. gleba cynamonowa. 
D. gleba pustynna inicjalna. 
 
21. Glebami strefowymi nie są gleby: 
A. czarnoziemne. 
B. bagienne. 
C. bielicoziemne. 
D. brązowe. 
 
22. Czynnikami zakłócającymi strefowość rozmieszczenia gleb są: 
A. uwarunkowania klimatyczne. 
B. podłoże skalne, rzeźba terenu, woda. 
C. zwierzęta. 
D. roślinność. 
 
23. Za podstawowe kryterium podziału gleb obrano 
A. warunki powstania i podobieństwo morfologiczne (głównie barwę gleby). 
B. żyzność. 
C. warunki i miejsce powstania. 
D. urodzajność. 
 
 
 
 
 
 
 
Punktacja:  
0 – 8  niedostateczny 
9 – 13 dopuszczający 
14 – 18 dostateczny 
19 – 22 dobry 
23 - bardzo dobry 


