
Polska – powtórzenie   Imię i nazwisko ucznia: ................................................................................ 
1. Uzupełnij tabelę: 

Era 
Ruchy górotwórcze 

Powstanie gór 
Powstanie złóż surowców Klimat Inne zjawiska 

Skamieniałości 
przewodnie 

prekambr      

paleozoik      

mezozoik      

kenozoik      

2. Uzupełnij luki: 
Polska jest krajem, w którym niziny stanowią .........% powierzchni. Średnia wysokość Polski wynosi ................. m. n.p.m. Najwyższy 

szczyt Polski – ............... – ........... m. n.p.m. Najgłębsza depresja - ................................. – ............ m. p.p.m. 

Występuje 6 pasów rzeźby o przebiegu .................................................... : 

- pas gór: ............................................................................ 

- pas kotlin podkarpackich: ............................................................................................................................. 

- pas wyżyn: Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Kielecko-Sandomierska, Wyżyna Lubelska i Roztocze 

- pas nizin środkowopolskich: Nizina Wielkopolska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska, Polesie Lubelskie 

- pas pojezierzy: ................................................................................................................. 

- pas pobrzeży: Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Gdańskie 

i Żuławy Wiślane. 

3. Pokoloruj granice zlodowaceń i wpisz kolejność od najwcześniejszego: 

zielony – południowopolskiego  ................. 

czerwony – środkowopolskiego  ................. 

żółty – północnopolskiego  ................. 

4. Wyjaśnij pojęcie glacjał : ............................................................................... 

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

denudacja : ................................................................................................... 

........................................................................................................................  
5. Rysunek przedstawia przekrój przez zespół form związanych z postojem lodowca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozpoznaj te formy i umieść w odpowiednich miejscach napisy: morena czołowa, morena denna, pradolina, pole sandrowe, pokrywy 
lessowe. 

 



6.  Do wymienionych krain geograficznych dopisz po 2 surowce mineralne, które występują na ich terenie: 

A. Wyżyna Małopolska ......................................................................................................................................... 

B. Wyżyna Śląsko – Krakowska ........................................................................................................................... 

C. Pojezierze Wielkopolskie ................................................................................................................................. 

D. Pobrzeże Szczecińskie .................................................................................................................................... 

7.  Wymień czynniki kształtujące klimat Polski: 

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

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

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

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

8. Podstawowy dowód na przejściowość klimatu Polski to: 

a. Duży wpływ mas powietrza zwrotnikowego. b. Rodzaj i rozkład opadów w ciągu roku. c. Struktura i rodzaj pór roku. 

9. Występowanie zimą pogody mroźnej bez opadów powodują masy powietrza:  
a. polarno - morskiego. b. polarno - kontynentalnego. c. arktycznego. 

10. Występowanie latem pogody gorącej bez opadów powodują masy powietrza:  
a. polarno - morskiego. b. polarno - kontynentalnego. c. zwrotnikowego. 

11.  Podkreśl poprawne informacje: 

A. Polska leży w strefie klimatów okołobiegunowych/podzwrotnikowych/umiarkowanych. 

B. Klimat naszego kraju określa się jako kontynentalny/monsunowy/przejściowy/morski. 

C. Średnia roczna suma opadów w Polsce wynosi 600mm/100mm/2000mm/13 000mm. 

D. Średnia roczna temperatura powietrza w Polsce wynosi  -5
o
C / 0

o
C / 7,5

o
C / 19

o
C. 

E. Na obszarze naszego kraju przeważają wiatry wiejące z kierunku północnego / wschodniego / południowego / zachodniego. 

F. W Polsce wyróżnia się dwie / cztery / sześć / osiem termicznych pór roku. 

12. Najwięcej jezior występuje na pojezierzu: 
a) Mazurskim b) Wielkopolskim c) Pomorskim d) Nizinie Środkowopolskiej 

13. Największe w Polsce jezioro to: 
a) Mamry b) Łebsko c) Śniardwy d) Dąbie 

14. Najgłębsze jezioro w Polsce: 
a) Wdzydze b) Hańcza c) Wigry d) Wielki Staw 

15. Jaki typ jezior najczęściej reprezentują jeziora górskie? 
a) deltowy b) morenowy c) rynnowy d) cyrkowy 

16. Rzeki Polski: /określ prawdę lub fałsz / 

A. Cały obszar Polski leży w zlewisku Bałtyku ............... 

B. Cechą rzek polskich jest zasilanie deszczowo-śnieżne .................. 

C. Część rzek polskich wykorzystuje fragmenty pradolin jako własne koryto ............ 

D. Odra ma swoje źródła w Czechach ............. 

E. Najdłuższą rzeką Polski jest Wisła o długości 1047km. ............. 

F. Dorzecza Wisły i Odry wykazują asymetryczność, lewe ich części są większe. .............. 

G. Największymi dopływami Odry są Warta, Nysa Łużycka i Bóbr. ............... 

17. Bałtyk jest morzem o zróżnicowanym zasoleniu. Wynika to przede wszystkim z:  

 a. Zróżnicowania ukształtowania dna i płytkości morza. 

 b. Dużej rozciągłości z południa na północ i wąskiego połączenia z otwartym oceanem. 

 c. Dopływy małej ilości słodkich wód rzecznych. 

18. Bałtyk jest bardzo podatny na zanieczyszczenia gdyż:  

 a. Jest płytkim morzem szelfowym. b. Ma dużą rozciągłość południkową. c. Ma dużo zatok i wysp. 

19. Cieśniny łączące Bałtyk z Oceanem Atlantyckim to: 
a. Kattegat i Skagerrak  b. Sund  c. Mały Bełt i Wielki Bełt  d. wszystkie wymienione 

20. Wymień miejsca występowania gleb: 
a. Bielice ................................................................................................................................................... 

b. Czarnoziemy ......................................................................................................................................... 

c. Brunatne ................................................................................................................................................ 

d. Mady ..................................................................................................................................................... 

e. Rędziny .................................................................................................................................................. 

21. Lasy zajmują ...........% powierzchni Polski. Spełniają różne funkcje, m.in. : .......................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. przygotowała Beata Holik 


