
Azja         Imię i nazwisko ucznia: ................................................................... 

1. Azja pod względem wielkości jest .......................... kontynentem świata . Powierzchnia jej 

wynosi.................mln km2. Umowna granica pomiędzy Europą a Azją przebiega głównie przez góry ...................... . 

Największymi półwyspami w Azji są:................................, ................................... i .......................................... . 

Największym jeziorem Azji jest ...................................................................... o powierzchni ok. 371 tys. km
2
, 

natomiast najgłębszym ............................................ . Najwyższym szczytem Azji i świata jest ................................... 

o wysokości ......................... m n.p.m a najniższym miejscem jest .................................................................. . 

2. Podaj nazwy najstarszych azjatyckich cywilizacji:..........................................., ........................................, 

...................................................... , które rozwinęły się w dolinach wielkich rzek Azji.  

3. . Podaj punkty Azji (przylądki) najbardziej wysunięte na południe, północ, wschód i zachód.  

N - .......................................................................... 

S - ........................................................................... 

E - ........................................................................... 

W - .......................................................................... 

4*. Oblicz rozciągłość równoleżnikową (w stopniach i kilometrach) 

kontynentu azjatyckiego od krańca Przylądka Baba (26
o
E) do Przylądka 

Dieżniowa (169
o
W)  

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

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

4. Podpisz na mapce obszary klimatyczne Azji nazwami klimatu. 

5. Dopasuj czynniki wpływające na klimat Azji z odpowiednią cechą.  

A duża rozciągłość południkowa     1 kontynentalizm centralnej Azji  

B urozmaicone ukształtowanie powierzchni   2 występowanie wszystkich stref klimatycznych  

C duża odległość wnętrza kontynentu od wybrzeży   3 cyrkulacja monsunowa w Azji płd. – wsch.  

D sąsiedztwo ciepłych wód Pacyfiku i O. Indyjskiego   4 występowanie różnych typów klimatu 

6. Azja odznacza się ........................................ układem sieci rzecznej. Największe rzeki Azji to: 

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

7. Uzupełnij zdania: Monsun letni wieje z. ..................... i przynosi powietrze........................... i .................... Zimą 

monsun wieje z oziębionego......................... Przynosi on powietrze............................. i suche. Cyrkulacja monsunowa 

najwyraźniej zaznacza się w.......................................... i....................................... Azji. 

8. Wymień po dwa pozytywy i dwa negatywy wynikające z wpływu cyrkulacji monsunowej na pd-wsch wybrzeża 

Azji: 

pozytywy:       negatywy: 

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

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

9. Rozpoznaj, których państw dotyczą poniższe opisy (Japonii - J, Chin - C, Indii – I ): 

 

a) Liczba ludności około 1,1 mld ........... 

b) Wskaźnik przyrostu naturalnego -1,9 %o .............. 

c) Największy producent ryżu na świecie ............... 

d) Praktycznie brak wydobycia surowców naturalnych ..... 

e) Najdłuższa rzeka Jangcy ....... 

f) Graniczy między innymi z Bangladeszem, Pakistanem, 
Afganistanem ........ 

g) Wskaźnik przyrostu naturalnego 5 %o ....... 

h) Większa gęstość zaludnienia w części wschodniej ....... 

i) Liczba ludności około 127 mln ....... 

j) Wskaźnik urbanizacji około 30 % ....... 

k) Jeden z najlepiej rozwiniętych krajów na świecie ..... 

l) Duże miasta to: Mumbaj, Kalkuta, New Delhi ........ 

10. Podkreśl nazwy regionów o bardzo małej gęstości zaludnienia podwójną linią, natomiast nazwy regionów o dużej 

gęstości zaludnienia pojedynczą linią.  

Półwysep Indyjski, Nizina Chińska, Nizina Gangesu, Nizina Zachodniosyberyjska, Półwysep Arabski, Tybet, 

Wyspy Japońskie, Wyżyna Irańska, Wyżyna Mongolska. 

11. Podkreśl nazwy najbiedniejszych krajów w Azji:  

Bangladesz, Mongolia, Korea Południowa, Malezja, Nepal, Singapur, Tajwan. 

A 

B 

D 
C 

F 

E

E 



12. Podkreśl zdania, które charakteryzują przemysł Japonii:  

 -wysoki poziom nowoczesności produkcji 

 -duża materiałochłonność 

 -mała materiałochłonność 

 -wykwalifikowana kadra 

 -przestarzałe technologie 

 -rozwinięty przemysł ciężki 

 -duża elastyczność przemysłu 

 - wysoko rozwinięta technika, cybernetyka, 

elektronika, biotechnologie 

 - większość prac w zakładach przemysłowych 

wykonuje się ręcznie 

 - stosowanie robotów przemysłowych 

13. Uzupełnij tekst i napisz o jakim kraju opowiada: 

Ponad połowę powierzchni tego wielkiego kraju stanowi Półwysep ................................ Jego wnętrze zajmuje wyżyna 

......................... otoczona łańcuchami gór .............................................. i .............................................. Wyżyna 

........................ obniża się łagodnie w kierunku północnym ku nizinie ................................ i północno-zachodnim ku 

Nizinie ........................ leżącej w większości w Pakistanie. Obie niziny mają charakter rolniczy, podobnie jak Nizina 

........................................ Na północy kraju leżą góry ....................................... oraz ..................................... ze szczytem 

Czogori (K2, 8611 m n.p.m)   Kraj:  ................................................... 

14. Wpisz co oznaczają następujące nazwy: 

Czomolungma ....................................................................................................................................................... 

Tybet ...................................................................................................................................................................... 

Fudżi ...................................................................................................................................................................... 

Dekan ..................................................................................................................................................................... 

Sumatra .................................................................................................................................................................. 

Brahmaputra .......................................................................................................................................................... 

15. Który zestaw Państw należy do OPEC (Organizacji eksportującej ropę naftową)? 

∙ Kuwejt, Arabia Saudyjska, Japonia 

∙ Iran, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie 

∙ Chiny, Arabia Saudyjska, Rosja 

∙ Indie, Arabia Saudyjska, Jemen 

16. Chiny zajmują czołowe miejsca w świecie w uprawie: ........................................................................................... oraz 

hodowli ............................... . 

17. "Azjatyckie tygrysy" to...   Wybierz grupę, w której znajdują się wyłącznie państwa określane tą nazwą: 

a. Hongkong, Japonia, Singapur, Chiny   

b. Korea Płd., Tajwan, Hongkong, Singapur 

c. Tajwan, Singapur, Japonia, Chiny 

18. Na czym polega kryzys demograficzny Japonii? 

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

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

19. Problemem demograficznym w Chinach jest ........................................................................................................ 

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

20. Z czego wynikają ogromne kontrasty w wykształceniu, dostępie do pracy i bogactwie wśród ludności Indii? 

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

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

21. Rolnictwo Indii jest słabo rozwinięte, co przejawia się w wielkości gospodarstw, są to przeważnie małe / duże 

gospodarstwa, gdzie pracę wykonują maszyny rolnicze /zwierzęta i ludzie. Wykorzystuje się często prymitywne narzędzia 

/ traktory. Uprawia się .......................................................................................................................... . Indie zajmują drugie 

miejsce w świecie w hodowli bydła / trzody chlewnej , ale mieszkańcy nie spożywają mięsa ze względu na 

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

22. Wymień problemy Bliskiego Wschodu, na tle których powstają konflikty zbrojne: ....................................................... 

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

przygotowała Beata Holik 


