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

Liczba punktów ...... / 37

Zaznacz podpunkty, w których podano informacje dotyczące Danii. 

A. Ten kraj oblewają wody dwóch mórz.
B. Ten kraj nie ma dostępu do morza. 
C. Do tego kraju należy też Grenlandia. 
D. Stolicą tego kraju jest Kopenhaga. 

E. Stolicą tego kraju jest Budapeszt. 
F. Walutą w tym kraju jest forint.
G. Walutą w tym kraju jest korona.
H. Najwyższy szczyt kraju ma 1015 m n.p.m.

(.../2 pkt)

Na podstawie danych z tabeli oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą.
Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.

A. Dania ma większą powierzchnię niż Węgry, ale mniejszą niż Polska. P / F
B. Łączna liczba mieszkańców Węgier i Danii jest mniejsza niż liczba mieszkańców
Polski. P / F
C. Powierzchnia Danii (bez Grenlandii) jest ponad dwa razy mniejsza niż powierzchnia
Węgier. P / F

Dania Węgry Polska

Liczba ludności 5 770 000 9 781 000 38 422 000

Powierzchnia [km2] 42 922 93 030 312 700

(.../3 pkt)

Skreśl zbędne określenia tak, aby informacje dotyczące Węgier były prawdziwe.

A. Ten kraj charakteryzuje się klimatem umiarkowanym ciepłym
kontynentalnym / morskim.
B. Występują tam mało żyzne gleby, przeważnie bielicowe i płowe / bardzo żyzne gleby,
głównie czarnoziemy.
C. W tym kraju przeważają duże / małe gospodarstwa.

(.../2 pkt)

Wpisz literę D, jeśli informacja dotyczy Danii, lub literę W – jeśli dotyczy Węgier.

A. Gospodarstwa są wysoko zmechanizowane, czyli większość prac wykonują maszyny.
___
B. Oprócz zbóż uprawia się winorośl, buraki cukrowe, słoneczniki i paprykę. ___
C. Turyści mogą podziwiać wspaniały gmach parlamentu nad Dunajem, a także
odpoczywać nad jeziorem Balaton. ___
D. Zarówno dzieci, jak i dorośli świetnie się bawią w słynnym parku rozrywki –
Legolandzie. ___

(.../3 pkt)

Przyporządkuj francuskim firmom (A–C) właściwe wyroby wybrane 
spośród podanych (1–4).

A. Airbus.
B. Ariane.
C. L’Oréal.

1. Kosmetyki.
2. Samochody.
3. Rakiety kosmiczne.
4. Samoloty.

(.../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. To oznacza, że przeciętnie
aż ośmiu na dziesięciu mieszkańców Francji pracuje w usługach. P / F
B. We Francji można podróżować szybkimi pociągami TGV, które rozwijają prędkość
do 120 km/h. P / F
C. Największą część produktu krajowego brutto we Francji wytwarza rolnictwo. P / F

(.../2 pkt)
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Zaznacz wszystkie zdania, w których wyjaśniono, dlaczego turyści chętnie
odwiedzają Francję.

A. Na północy kraju często pada deszcz i jest dość chłodno.
B. We Francji znajduje się wiele hoteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych,
m.in. słynny hotel Ritz w Paryżu, wybudowany w 1898 roku.
C. Francja słynie z bezcennych zabytków architektury oraz słynnych nadmorskich
bulwarów, np. w Cannes.
D. Francuzi niechętnie mówią w innym języku niż francuski.

(.../2 pkt)

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

A. Produkcja mebli. ___
B. Produkcja modnych ubrań. ___
C. Przewiezienie turystów z lotniska do hotelu. ___
D. Udzielanie lekcji gry na skrzypcach. ___
E. Sprzedaż komputerów i oprogramowania. ___

(.../2 pkt)

Przyporządkuj działom przemysłu (A–C) odpowiednie przykłady produktów
wybrane spośród podanych (1–4).

A. Produkcja artykułów spożywczych i napojów
B. Produkcja metali i wyrobów z metali. 
C. Produkcja wyrobów chemicznych   
 i farmaceutycznych.

1. Narzędzia, kontenery, stal.
2. Kosmetyki, farby, leki.
3. Sery, wino i bagietki.
4. Odkurzacze, telewizory, kamery.

(.../3 pkt)

W dużym mieście przez dobę brakowało energii elektrycznej. Podaj trzy konsekwencje
tej sytuacji.

(.../2 pkt)

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

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

(.../4 pkt)

Przyporządkuj krajom (A–C) przeważające w nich rodzaje elektrowni wybrane
spośród podanych (1–4).

A. Norwegia.
B. Islandia.
C. Polska.

1. Elektrownie geotermalne.
2. Elektrownie wodne.
3. Elektrownie jądrowe.
4. Elektrownie cieplne.

(.../3 pkt)

Zaznacz zestawienie, w którym wymieniono wyłącznie kraje leżące w Europie
Południowej.

A. Włochy, Hiszpania, Grecja.
B. Sycylia, Kreta, Korsyka.
C. Austria, Włochy, Grecja.
D. Maroko, Tunezja, Hiszpania.

(.../1 pkt)

Połącz wyrażenia tak, by powstały poprawne definicje.

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

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

A. To piękne wybrzeże Morza Śródziemnego znajduje się we Francji. Cechuje się bardzo
urozmaiconą linią brzegową. W bezpośrednim sąsiedztwie morza występują tam góry. 
B. 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. 
C. 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. 

(.../3 pkt)


