
 

Temat: Sprawdzian wiadomości  - zróżnicowanie gospodarcze świata. 

 

Do rozwiązania test i do odesłania na adres ankaplos@wp.pl do 29 kwietnia 2020 r. do godz. 16.00 

Test edytowalny a więc można w nim pisać komputerowo. 

 

 

 

Nazwisko i imię ……………………………………………………..………………………………kl……… 

 

Zróżnicowanie gospodarcze świta 

 

1. Polska należy do następujących organizacji integrujących:(wymień organizacje, podaj ich charakter  

i rok przystąpienia Polski)                                                                                                                    (0 – 9) 

a) ………………………………………………….. ……………………………………………………............. 

b) …………………………………………………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Wyjaśnij pojęcie globalizacja i podaj 3 przyczyny i 3 skutki globalizacji                                           (0 – 5) 

Globalizacja to …………………………………………………………………………………………………….. 

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

przyczyny 

a) …………………………………………………………………………………………………………………... 

b) …………………………………………………………………………………………………………………... 

c) …………………………………………………………………………………………………………………... 

skutki  

a) …………………………………………………………………………………………………………………... 

b) …………………………………………………………………………………………………………………... 

c) …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Uzupełnij tabelkę, przyporządkowując cechy charakterystyczne do wybranych źródeł energii 

elektrycznej. Dana cecha może pasować do kilku źródeł.                                                                         (0 – 6)                                                                        

 

przyjazne środowisku, duża moc, brak ograniczeń co do lokalizacji, duży koszt budowy, mała wydajność, 

ograniczone zasoby surowców, „darmowy” surowiec, uzależnienie od sieci hydrologicznej, zagrożenie dla 

ptaków 

 

Elektrownie cieplne Elektrownie wiatrowe Elektrownie wodne 

- 

- 

- 

- 

- 

 

-  

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

4. Wymień 3 kraje, które przodują w wydobywaniu ropy naftowej na świecie i podaj produkty 

pochodząc z ropy naftowej.                                                                                                                         (0 – 5) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Uporządkuj chronologicznie (od 1 do 4) zmiany, które zachodziły w wyjazdach turystycznych Polaków 

po II wojnie światowej.                                                                                                                                (0 – 1) 

Granice większości państw europejskich zostały otwarte, co zachęciło Polaków do wyjazdów                 ……… 



Tak zwana „żelazna kurtyna” uniemożliwiała wyjazdy do krajów kapitalistycznych                                 ……… 

Niczym nieograniczone wyjazdy w celach turystycznych                                                                             ………  

Turystyka handlowa, polegająca na przywożeniu na polski rynek towarów deficytowych                         ……... 

 

6. Podaj podmioty rynku pracy i omów je.                                                                                                (0 – 4) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

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

 

7. Wskaż, którego środka transportu należy użyć, aby przewieźć do Włoch z Polski:                          (0 – 3) 

a) 100 sztuk maszyn rolniczych ………………………………………………………………………………. 

b) 20 - to osobową grupę turystów ……………………………………………………………………………. 

c) 300 ton świeżych owoców …………………………………………………………………………………. 

 

8. Wyjaśnij pojęcia i podaj po dwa przykłady                                                                                           (0 – 4) 

a) enklawa ………………………………………………………………………………………………………... 

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

b) eksklawa ………………………………………………………………………………………………………. 

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

................................................................................................................................................................................... 

 

9. Podaj miejsca wydobywania węgla kamiennego i brunatnego w Polsce.                                            (0 – 5) 
Węgiel brunatny …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………

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

Węgiel kamienny ………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

10. Dokonaj podziału komunikacji. Do trzech wybranych środków transportu dopisz po 2 zalety i wady.     

                                                                                                                                                                        (0 – 7)   
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
punktacja: 

0 – 15 – niedostateczny  

16 – 25 – dopuszczający 

26 – 35 – dostateczny 
36 – 45 – dobry 

46 – 48 – bardzo dobry 

49 - celujący 


