
Klasa 5                                                                                     data: 08.06.2020 

 

Test diagnostyczny z geografii 
 

Informacja! 
Test ten sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów po zrealizowaniu podstawy programowej                 

w roku szkolnym 2019/20.  

 

Test diagnostyczny nie jest na ocenę, ale jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów, dlatego 

proszę o samodzielne rozwiązywanie zadań. 

 

Odpowiedzi proszę przesłać na adres e-mail emilianlichman.geografia@interia.pl   

najpóźniej do dnia 14.06.2020 (niedziela) 

 
 

 

 

Zadanie 1. 
Uporządkuj skale od najmniejszej do największej.                                      0-1p. 

 

a) 1:10000     b) 1:25000     c) 1:1000000     d) 1:5000 

 

1) ……      2) ……      3) ……   4) …… 

 

 

Zadanie 2. 

 Wykonaj polecenia na podstawie rysunku poziomicowego. 0–2 p. 

Napisz, na jakiej wysokość leży punkt A: ………….m n.p.m.  

 
 

 

 



Zadanie 3. 

W herbie Warszawy znajduje się obiekt przedstawiony                                       0-1p. 

na zdjęciu ......  

.  

Zadanie 4. 

Wpisz w puste miejsca na fotografiach litery z mapy oznaczające odpowiednie pasy rzeźby 

terenu. Uwaga: Jedna z fotografii powinna pozostać bez oznaczenia.                  0-3p. 

 

 

 



Zadanie 5.  

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz 1 lub 2                            0-2p.                                         

Wyżyna Lubelska to ważna pod względem rolniczym kraina w naszym kraju.  

W uprawach przeważa tam między innymi: 

 

A. żyto, 1. 

żyznych gleb – 

czarnoziemów i 

płowych. 

B. pszenica, 

co jest związane  

z występowaniem  

2. 
mało żyznych gleb 

bielicowych. 

Zadanie 6.  

Na rysunku przedstawiono wybrane formy skalne, które występują w jaskiniach. Zapisz 

nazwy form spośród niżej podanych, które na rysunku oznaczono cyframi 1 i 2.          0-2p.                                           

                             stalagnat, stalaktyt, stalagmit 

1. …………………………………… 

2. ………………………………….. 

Zadanie 7. 

Na rysunku strzałkami oznaczono przemieszczające się punkty A i B. Wybierz właściwe 

spośród podanych nazw kierunków głównych i wpisz je w odpowiednie miejsca.          0–2 p. 

♣ północ  południe  wschód  zachód 

A. Punkt A przemieszcza się na …………………… 

B. Punkt B przemieszcza się na …………………… 

 



 

Zadanie 8.  

Rozpoznaj strefy krajobrazowe na podstawie zamieszczonych map oraz fotografii. Wybierz 

właściwe nazwy spośród podanych i zapisz je pod ilustracjami.                                   0–2 p. 

♣ pustynia gorąca  las równikowy  tajga  sawanna 

 

A. …………………………                              B. ………………………………… 

 

Zadanie 9.  

Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań.                                                       0–1 p. 

Zjawisko, podczas którego Słońce nie wschodzi dobę lub dłużej, to A / B. Występuje w 

strefach C / D. 

                        A. dzień polarny               C. lasów równikowych i pustyń gorących 

B. noc polarna                   D. tundry i pustyń lodowych 

 



Zadanie 10. 

Dopisz nazwy zwierząt występujących na poniższych obrazkach.                             0-2p. 

 

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



 

 

 



 

 

 

 

 


