
Do samodzielnego zapoznania się z tekstem z podręcznika i wykonania następujących zadań w 

tygodniu od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r 

Osoby, które nie odesłały referatu zadanego 14 marca 2020 r. i prac domowych z tygodnia  23 – 27 

marca 2020 r. mają ostateczny termin do 1 kwietnia 2020 r. Nie odesłanie prac skutkuje ocenami 

niedostatecznymi. 

 

 

Temat 1: Praca klasowa – rolnictwo. 

 

Do rozwiązania test i do odesłania do dnia 1 kwietnia 2020 r. na adres: ankaplos@wp.pl 

(przesyłamy tylko to co jest wskazane do przesłania a nie wszystko co robicie w domu) 

 

 

 

Temat 2: Zasoby naturalne Ziemi. 

 

Punkty do notatki: 

1. Surowce – podział surowców. 

2. Miejsca występowania – państwa (po 5 państw z największymi pokładami), następujących 

surowców: 

- węgiel kamienny, 

- węgiel brunatny, 

- ropa naftowa,  

- gaz ziemny, 

- rudy żelaza, 

- rudy miedz,  

- boksyty, 

- srebro, 

- złoto, 

- sole potasowe. 

- siarka. 

 

Literatura: 

podręcznik str. 174 – 179, 
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Rolnictwo 

 
................................................... 
 Nazwisko i imię 
 

 
1.  Podkreśl nazwę państwa, którego strukturę 

użytkowania ziemi przedstawia poniższy diagram. 

Uzasadnij swoje zdanie.  (0–2 p.) 

  

Czechy, Szwajcaria, Japonia 

 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………....................... 

 

2.  Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.     (0–1 p.) 

 

Użytki zielone to 

a) lasy, łąki i pastwiska. 

b) grunty ugorowane i łąki. 

c) łąki i pastwiska. 

d) grunty orne, łąki i pastwiska. 

 

3. Podkreśl nazwę rośliny niepasującej 

do pozostałych. Uzasadnij swoje zdanie.    (0–2 p.) 

a) Kakaowiec, kawowiec, soja, herbata. 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………....................... 

b) Bawełna, len, taro, juta. 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………....................... 

4.  Zaznacz cechy rolnictwa intensywnego.  (0–3 p.) 

a) Niskie plony i niewielka wydajność chowu. 

b) Bardzo duży stopień towarowości. 

c) Stosunkowo duża różnorodność gatunkowa produkcji. 

d) Duże nakłady pracy i wysoki stopień mechanizacji. 

e) Wysokie plony i wysoka wydajność chowu. 

f) Małe nakłady finansowe ze względu na ograniczone 

stosowanie środków ochrony roślin i nawozów 

sztucznych. 

 

5. W 2010 r. areał zasiewów kukurydzy na Ukrainie 

wynosił 1,59 mln ha. Uzyskano z niego plony 

w wysokości 39,5 dt/ha. Oblicz wielkość zbiorów 

kukurydzy w tym państwie.  (0–2 p.) 

 

Obliczenia: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

Odpowiedź: ……………………………………… 

 

6. Na podstawie własnej wiedzy i wykresów 

przedstawiających kraje o największej produkcji 

trzech wybranych zbóż w 2010 r. uzupełnij zdania. 

 (0–3 p.) 

 

A.  B. C. 

a) Kraje o największej produkcji ryżu przedstawia 

wykres ……. . 

b) Najlepsze warunki do uprawy ryżu występują  

w strefie klimatów umiarkowanych i zwrotnikowych 

o odmianie …………………..… . 

c) Jedną z odmian ryżu jest tzw. ryż mokry, czyli 

……………………….. . 

7.  Wymień przyczynę zasobności łowisk na obszarze 

zaznaczonym na mapie literą A.  (0–1 p.) 

 



 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………....................... 

 

8. Wpisz pod zdjęciem właściwe informacje wybrane 

spośród podanych.    (0–2 p.) 

Nazwa rośliny: soja, batat, kakaowiec, oliwka, pieprz. 

Grupa: rośliny włóknodajne, używki, przyprawy, rośliny 

oleiste. 

Zastosowanie: produkcja paszy, produkcja czekolady, 

produkcja oleju, bezpośrednie spożycie. 

Występowanie: Egipt, Stany Zjednoczone, Chiny, 

Hiszpania. 

 

 
 

a) Nazwa rośliny: 

…..……………………………………………………. 

b) Grupa: 

…..……………………………………………… 

c) Zastosowanie: 

…..……………………………………………… 

………………………………………………… 

d) Występowanie: 

…..……………………………………………… 

 

 

9. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok 

fałszywego – literę F.  (0–2 p.) 

a) W Argentynie średnia wielkość gospodarstw 

rolnych wynosi 15 ha. …….. 

b) Największe pogłowie bydła na świecie występuje 

w Indiach i Brazylii. ……. 

c) Polska zajmuje pierwsze miejsce na świecie 

w produkcji żyta. …….. 

 

10. Na podstawie mapy przedstawiającej lesistość 

na świecie zaznacz zdania prawdziwe.  (0–2 p.) 

 

a) Większość państw, których lesistość przekracza 

40%, leży w strefie klimatów równikowych 

b) Lesistość Brazylii, DR Konga i Chin  

przekracza 60%. 

c) Państwami o największej lesistości są m.in. Gabon 

i Surinam. 

d) W państwach Ameryki Północnej lesistość jest 

większa niż w państwach Ameryki Południowej. 

 

11. Wymień społeczno-polityczne czynniki 

występowania głodu i niedożywienia na świecie. 

 (0–2 p.) 

 ………………………………………………………………

……………………………………………………............... 

 ………………………………………………………………

………………………………………………...............…… 

 

12. Podkreśl nazwy państw, w których ponad 

1/5 ludności jest niedożywiona.  (0–1 p.) 
  

Egipt, Mongolia, Libia, Czad 

 

 


