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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 37

Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.

A. W Europie najwięcej turystów odwiedza Francję i Hiszpanię. P / F
B. W Europie państwami o najwyższych dochodach z turystyki są Czechy i Włochy. P / F
C. Rozwój turystyki jest korzystny dla kraju, ponieważ stwarza wiele miejsca pracy. P / F

(.../1 pkt)

Zaznacz te elementy infrastruktury turystycznej, z których korzystają nie tylko
turyści, lecz także mieszkańcy regionów turystycznych.

A. Hotele.     B. Komunikacja miejska.      C. Plaże.       D. Pensjonaty.       E. Restauracje.

(.../1 pkt)

Podaj nazwy atrakcji turystycznych Europy Południowej, które opisano 
w podpunktach A–C.

A. To miejsce znajduje się w Chorwacji. Słynie z pięknego krajobrazu krasowego. Wśród
wapiennych wzgórz lśnią tam błękitne jeziora, z których woda spływa wodospadami 
do zbiorników położonych niżej. 
B. To włoskie miasto jest położone na wyspach. Są one oddzielone licznymi kanałami, 
po których można pływać gondolami. W tym mieście odbywa się też słynny karnawał.
C.  Ten bezcenny zabytek powstał w I wieku n.e. Jest to duża, eliptyczna budowla, 
w której odbywały się m.in. walki gladiatorów. W 2007 roku została zaliczona do nowych
siedmiu cudów świata. 

(.../3 pkt)

Połącz wyrażenia tak, by powstały poprawne definicje.

A. Walory turystyczne
B. Walory przyrodnicze
C. Walory kulturowe

to

1. cechy środowiska przyrodniczego, które interesują
turystów, na przykład jaskinie, jeziora, lasy.
2. cechy środowiska przyrodniczego i obiekty kultury,
którymi interesują się turyści.
3. obiekty kultury, które przyciągają turystów, na
przykład muzea, zamki, pałace.

(.../2 pkt)

Podaj nazwy rodzajów elektrowni, których wady i ograniczenia opisano 
w podpunktach A–C.

A. Takie elektrownie stanowią zagrożenie dla ptaków. Przerwy w działaniu elektrowni
tego rodzaju zależą od pogody. ________
B. Elektrownie tego rodzaju mogą powstać tylko w miejscach, w których występują
gorące wody blisko powierzchni ziemi. ________
C. Działanie takich elektrowni powoduje duże zanieczyszczenie powietrza spowodowane
spalaniem surowców energetycznych. Ponadto uzyskiwanie surowców wiąże się ze
skażeniem gleb i zniszczeniem krajobrazu.________

(.../3 pkt)

Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.

A. Ilość energii produkowanej z węgla będzie się zmniejszać, ponieważ spalanie węgla
wpływa niekorzystnie na jakość powietrza. P / F
B. Elektrownie wykorzystujące źródła nieodnawialne produkują zazwyczaj mniej energii
elektrycznej niż elektrownie, które wykorzystują źródła odnawialne. P / F
C. Niektóre państwa, na przykład Francja, nie zezwalają na budowę elektrowni
atomowych z powodu obaw przed skutkami ewentualnych awarii i katastrof. P / F

(.../3 pkt)
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Na podstawie wykresu przedstawiającego
zmiany wykorzystania źródeł energii w UE
w latach 1990‒2016 oceń, czy podane
informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz
literę P, jeśli informacja jest prawdziwa,
lub literę F – jeśli jest fałszywa.

A. Wykorzystanie węgla jako źródła energii
wzrastało od 1990 roku, a zmniejszyło się
dopiero po roku 1997. P / F
B. Wykorzystanie energii jądrowej od
1990 roku stale maleje. P / F
C. W roku 2010 wykorzystanie węgla
kamiennego było równe wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii. P / F

(.../3 pkt)

Na mapie literami A–C oznaczono państwa
słynące z rozwiniętej turystyki. 
Podaj ich nazwy.

A. ____________
B. ____________
C. ____________

(.../3 pkt)

Wpisz we właściwych komórkach tabeli brakujące nazwy państw Europy
Południowej lub ich stolic.

 

A. Grecja

B. Paryż

C. Rzym

D. Hiszpania

(.../2 pkt)

Wpisz literę P obok wytworów przemysłowych, a literę U – obok usług.

A. Produkcja ciastek. ___
B. Sprzedaż modnej odzieży. ___
C. Przewożenie uczniów do szkoły. ___
D. Udzielanie lekcji jazdy na snowboardzie. ___
E. Produkcja tabletów. ___

(.../2 pkt)

W każdym z podpunktów (A–B) zaznacz jedno źródło energii, które nie pasuje 
do pozostałych. Uzasadnij swój wybór.

A. Energia słoneczna, węgiel brunatny, wiatr, biomasa.
B. Energia wód płynących, węgiel kamienny, gaz ziemny, energia jądrowa.

(.../4 pkt)
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Uzupełnij zdania. Wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych.

warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa, warunki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa,
gospodarka, przemysł, rolnictwo

A. Wykształcenie rolników, właściwe metody pracy, nawozy i maszyny rolnicze oraz
pomoc państwa dla rolników stanowią _______________.
B. Głównymi zadaniami _________________ są uprawa roślin i hodowla zwierząt,
przede wszystkim w celu dostarczania żywności.
C. Wszystkie działania polegające na wytwarzaniu różnych produktów lub świadczeniu
usług nazywamy ________________.

(.../3 pkt)

Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.

A. We Francji w sektorze usług pracuje 4/5 zatrudnionych, co oznacza, że przeciętnie
pięciu na dziesięciu mieszkańców Francji pracuje w usługach. P / F
B. We Francji można podróżować szybkimi pociągami TGV, które osiągają prędkość
ponad 300 km/h. P / F
C. Największą część produktu krajowego brutto we Francji wytwarzają usługi. P / F

(.../2 pkt)

Zaznacz wszystkie podpunkty zawierające prawdziwe informacje dotyczące
nowoczesnego przemysłu we Francji i w innych krajach Europy.

A. Koncentruje się blisko ośrodków naukowych i badawczych.
B. Wywiera bardzo szkodliwy wpływ na środowisko.
C. Produkuje wyroby zaawansowane technologicznie, np. rakiety czy samochody.
D. Opiera się na hutnictwie i górnictwie.

(.../2 pkt)

Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.

A. Francja sąsiaduje m.in. z Niemcami i z Włochami. P / F
B. Francja ma dostęp do Oceanu Atlantyckiego i do Morza Norweskiego. P / F
C. Oprócz zwartego terytorium do Francji należą też wyspy, np. Korsyka. P / F
D. Większość terytorium Francji leży w strefie klimatów umiarkowanych, natomiast jej
część położona nad Morzem Śródziemnym – w strefie klimatów podzwrotnikowych. P / F
E. Francja ma mniejszą liczbę ludności niż Polska, ale większą powierzchnię. P / F

(.../3 pkt)


