
 

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) 

 

1. Na mapie wykonanej w skali 1:50 000 fragment szlaku turystycznego ma długość 8 cm. Oblicz 

długość fragmentu szlaku w terenie. Wynik podaj w kilometrach.                                        0–2p. 

 

Obliczenia:………………………………..………..…………………………………..……………… 

Odpowiedź:……………………………. 

2.  Zaznacz podpunkt, w którym poprawnie zamieniono skalę liczbową 1:250 000 na skalę mianowaną.  0–1 p. 

A. 1 cm – 250 000 m, 1 cm – 2500 km, 1 cm – 2,5 cm 

B. 1 cm – 250 000 cm, 1 cm – 2500 m, 1 cm – 2,5 km 

C. 1 cm – 250 000 cm, 1cm – 250 m, 1 cm – 0,25 km 

3. Wykonaj polecenie na podstawie rysunku poziomicowego. 0–1 p. 

Oblicz, jaką wysokość musi pokonać turysta idący  

z punktu C na szczyt oznaczony krzyżykiem. 

………………………………………………………… 

 

 

 

4. Uzupełnij tabelę. Zapisz wartości wysokości bezwzględnej oraz barwy z mapy hipsometrycznej.                                                             

0–2p. 

 

 

 

Forma ukształtowania 

powierzchni 
Wysokość n.p.m. 

Barwa z mapy 

hipsometrycznej 

Niziny od …….. do ……...  

Góry od …..…  



 

5. Zapisz nazwy pasów rzeźby terenu zaznaczonych na mapie literami A–C                                    0-3p 

A - ................................................. 

B - ................................................. 

C- .................................................. 

 

 

 

 

6. Na rysunku przedstawiono formę terenu występującą na Wybrzeżu Słowińskim. Skreśl niewłaściwe 

wyrazy tak, aby tekst dotyczący powstania tej formy był zgodny z prawdą.  0–2 p. 

 

Ważnym elementem krajobrazu Wybrzeża 

Słowińskiego są wybrzeża wysokie, zwane też plażami 

/ klifami.  

Do ich utworzenia przyczyniają się głównie wiatry / 

fale morskie. Podcięty brzeg się osuwa, a materiał 

skalny  

z brzegu jest przenoszony w głąb lądu / morza 

 

7. Uzupełnij puste miejsca w tekście.                                                                     0–2p. 

Pojezierze Mazurskie leży w pasie .................................... . Znajdują się tu dwa największe jeziora w 

Polsce, czyli Śniardwy i .......................................... . Jeziora te powstały  

w wyniku działalności .............................................. .  

8.  Podaj nazwy dwóch wybranych zabytkowych obiektów na Pojezierzu Mazurskim. 0–2p. 

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

9.  Przyporządkuj podane cechy krajobrazu Niziny Mazowieckiej poszczególnym typom krajobrazu.  

Wpisz litery w odpowiednie kolumny tabeli.  0–3p. 

A. Łąki i pastwiska. 

B. Lasy sosnowe tworzące puszczę. 

C. Pola uprawne na bezleśnych 

równinach. 

D. Zwarta wysoka zabudowa. 

E. Gęsta sieć komunikacyjna. 

F. Tereny podmokłe w Puszczy Kampinoskiej. 

 

Krajobraz  

naturalny 

Krajobraz  

rolniczy 

Krajobraz 

wielkomiejski 

 

 

 

 

 
 



10.  Wpisz na rysunku litery odpowiadające nazwom:                                                                   0-2p. 

A. stalagnat, B. wywierzysko, C. ostaniec, D. jaskinia.  

 

 

 

 

 

 

11.  Podaj nazwę parku narodowego leżącego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Napisz, jakie 

zwierzę jest jego symbolem.                                                                           0–1 p. 

Nazwa parku ............................................................. 

Symbol parku: ........................................................... 

12. Podkreśl cztery z podanych cech krajobrazu, które dotyczą Wyżyny Lubelskiej.                     0–2 p. 

 Krajobraz rolniczy.  Krajobraz przemysłowy.  Duża liczba jezior.  Brak jezior. 

 Rozległa kotlina w środkowej części.  Wąwozy lessowe o stromych zboczach. 

 Przeważają uprawy ziemniaków i owsa.  Przeważają uprawy pszenicy i buraków cukrowych 

 

13. Wybierz i wpisz do diagramu numery tych nazw, które pasują do krajobrazu Tatr Zachodnich.  0–2 p. 

 

1. Morskie Oko. 

2. Wielka Jaskinia Śnieżna. 

3. Dolina Pięciu Stawów Polskich. 

4. Dolina Chochołowska. 

5. Rysy. 

6. Skały wapienne. 

7. Dolina Kościeliska. 

8. Skały granitowe. 

 

14. Wpisz na mapie litery odpowiadające podanym 

kontynentom oraz oceanowi  0–2 p. 

A. Australia. B. Ocean Arktyczny.  

C. Ameryka Południowa. D. Afryka. 



 

15. Oceń na podstawie mapy z zadania 2, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zapisz literę P, 

jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest  

fałszywa.  0–2 p. 

A. Azja graniczy od zachodu z Europą.  

B. Ocean Indyjski leży na półkulach zachodniej oraz południowej.  

C. Ameryka Północna znajduje się na półkulach północnej i zachodniej.  

D. Europa nie ma dostępu do Oceanu Spokojnego.   

 

16. Zapisz nazwy stref krajobrazowych zaznaczonych na mapie literami A–C. Wykorzystaj 

zamieszczone poniżej nazwy.  0–2 p. 
 

wilgotny las równikowy   las liściasty i mieszany  

 step  sawanna  tajga  tundra 

 

 

A. ……………...….…………... 

B. ……………...….…………... 

C. ……………...….…………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. W tabeli opisano podobieństwa czterech par stref krajobrazowych. Wpisz do tabeli pasujące do 

opisów numery par tych stref.  0–2 p. 
  

 

1. Las równikowy oraz las 

liściasty i mieszany. 

2. Sawanna i step. 

3. Pustynia gorąca i pustynia 

lodowa. 

4. Tajga i tundra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podobieństwa 

Numer pary stref 

krajobrazowych 

A. 
Bardzo silne wiatry; uboga 

roślinność lub jej brak. 

 

B. Krótkie lato, długa zima. 
 

C. Występowanie drzew liściastych. 
 

D. Rozległe obszary porośnięte trawą.  



18. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań. 0–1 p. 

 

Zjawisko, podczas którego Słońce nie zachodzi 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 

 

 


