
Klasa 6                                                                                              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) 

 
 

Zad. 1. Uzupełnij zdania tak, aby wyjaśniały, czym jest szerokość geograficzna. Wykorzystaj 

poniższe określenia i wpisz je w odpowiedniej formie. Niektóre określenia mogą zostać użyte kilka 

razy, a inne mogą pozostać niewykorzystane.                                (0-3p.)                                                          

▪ N ▪ S ▪ E ▪ W ▪ południk 0° ▪ południk 180° ▪ 0° ▪ 90° ▪ 180° 

▪ równik ▪ równoleżniki ▪ południki 
 

Szerokość geograficzna to kąt zawarty między płaszczyzną __________________________________ a 

promieniem 

ziemskim przechodzącym przez dany punkt. Wartości szerokości geograficznej mieszczą się w 

przedziale 

od ________________ do ________________ i wskazują kierunki ________________ i ________________. 

Szerokość geograficzną odczytujemy na mapie lub na globusie dzięki 

_____________________________________. 

Zad. 2. Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest 

prawdziwa, lub literę F, jeśli jest fałszywa.                                                       0–3 p. 

 

 

 

 
 



1. Długość geograficzna punktu A wynosi 120ºN P F 

2. Szerokość geograficzna punktu B wynosi 23º26'S. P F 

3. Punkty B i E mają taką samą długość geograficzną. P F 

4. 
Szerokość geograficzna punktu C jest mniejsza niż szerokość geograficzna 

punktu B. 
P F 

5. 
Punkt D ma najmniejsze wartości długości geograficznej i szerokości 

geograficznej spośród punktów zaznaczonych na mapie. 
P F 

 

Zad. 3. Odczytaj i zapisz współrzędne geograficzne punktów zaznaczonych na rysunkach.  0–4 p. 
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A. ______________________________________________________C. ______________________________________________________ 

B. ______________________________________________________D. ______________________________________________________ 

 

Zad. 4. Uporządkuj w tabeli podane niżej skutki ruchów Ziemi. Wpisz właściwe litery w 

odpowiednich rubrykach tabeli. 0–4 p. 

 

A. Zmiana czasu. 

B. Występowanie dnia i nocy. 

C. Występowanie astronomicznych pór roku. 

D. Występowanie zjawiska nocy polarnej. 

E. Pozorna wędrówka Słońca po niebie. 

F. Występowanie stref oświetlenia Ziemi. 

G. Zmiana wysokości górowania Słońca nad horyzontem w ciągu roku. 

H. Wschody i zachody Słońca. 

Skutki ruchu obiegowego Ziemi Skutki ruchu obrotowego Ziemi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zad. 5. Uzupełnij tabelę przedstawiającą cechy stref oświetlenia Ziemi. Wstaw znak X przy nazwie 

strefy oświetlenia Ziemi, której dotyczy dany opis.  0–3 p. 
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Cecha strefy oświetlenia Ziemi 
Strefa 

podbiegunowa 

Strefa 

umiarkowana 

Strefa między-

zwrotnikowa 

A. 
Rozciąga się między zwrotnikiem a kołem 

podbiegunowym. 

   

B. Otrzymuje najmniejszą ilość energii słonecznej. 
   

C. 
Słońce nigdy nie góruje w zenicie, a dni nie są 

dłuższe niż 24 godziny. 

   

D. 
W tej strefie występują wilgotne lasy równikowe 

oraz sawanny. 

   

E. 
Promienie słoneczne mogą padać w tej strefie  

pod kątem prostym. 

   

F. 
W tej strefie występują zjawiska dnia polarnego 

i nocy polarnej 

   

 

Zad. 6. Skreśl błędną informację w każdym z podanych zdań opisujących położenie Europy, a 

następnie wpisz w ramce poprawną informację. 0–3 p. 

1. Większa część Europy leży na półkuli zachodniej. 

2. Kontynent europejski jest oddzielony od Ameryki Północnej przez Ocean Indyjski, z kolei  

północną część Europy oblewa Ocean Arktyczny. 

3. Granica lądowa między Europą a Azją przebiega wschodnim podnóżem Karpat. 

4. W Europie przeważają wyżyny. 

5. Najwyżej położonym punktem w Europie jest Mont Blanc, który leży w Pirenejach i ma 

wysokość 4810 m n.p.m. 

 

Zad. 7. Ustal, jaki klimat występuje na obszarach 

oznaczonych  na mapie numerami 1–4. Wpisz we 

właściwych miejscach tabeli numery, którymi 

oznaczono te obszary, oraz litery odpowiadające 

nazwom roślinności charakterystycznej dla danego 

klimatu.  0–4 p. 
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A. Makia.  B. Lasy liściaste.  C. Tajga.  D. Tundra. 

 

Klimat 
Numer na 

mapie 

Roślinność 

(litera) 

umiarkowany chłodny   

podzwrotnikowy   

okołobiegunowy   

umiarkowany ciepły 

przejściowy 
  



 

Zad. 8. Wymień cztery odnawialne źródła energii. 0–2 p. 

 

1. ___________________________________________ 3. _____________________________________________ 

2. ___________________________________________ 4. _____________________________________________ 

 

Zad. 9. Dopasuj rodzaje elektrowni do podanych opisów, a następnie podaj przykłady państw, w 

których większość energii wytwarza się takich elektrowniach.  0–3 p. 

 
▪elektrownia cieplna ▪elektrownia słoneczna ▪elektrownia geotermalna ▪elektrownia wiatrowa 

 

A. W elektrowniach tego rodzaju do produkcji energii wykorzystuje się ciepło pochodzące z 

wnętrza Ziemi. 

Rodzaj elektrowni: _____________________________________  Państwo: ____________________________ 

B. Elektrownie tego rodzaju do produkcji energii wykorzystują ruch powietrza. Lokalizuje się je 

głównie na wybrzeżach i w dolinach górskich. 

Rodzaj elektrowni: _____________________________________ Państwo: ___________________________ 

C. W takich elektrowniach wytwarza się energię dzięki spalaniu węgla kamiennego i węgla 

brunatnego. 

Rodzaj elektrowni: _____________________________________ Państwo: ___________________________ 

 

Zad. 10. Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwych kolumnach po dwa przykłady przyrodniczych i 

kulturowych walorów turystycznych oraz elementów infrastruktury turystycznej Europy 

Południowej. 0–3 p. 

 

 

Zad. 11. Uzupełnij tabelę. Podaj nazwy państw sąsiadujących z Polską oznaczonych na mapie 

cyframi 1–4 oraz dopisz do nich właściwe nazwy stolic.                                              0–2 p. 

 

 

 

 

 

 

Walory przyrodnicze Walory kulturowe Infrastruktura turystyczna 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

Numer  

na mapie 
Nazwa państwa Nazwa stolicy 

1.   

2.   

3.   

4.   



Zad. 12. Na podstawie opisów rozpoznaj państwa sąsiadujące z Polską i wpisz we właściwych 

miejscach tabeli ich nazwy. 0–5 p. 
 

A. 
Szóste pod względem wielkości, a drugie pod względem liczby ludności, państwo 

w Europie. Odznacza się zróżnicowaną rzeźbą terenu. 
 

B. 
Kraj środkowoeuropejski, w którego krajobrazie przeważają wyżyny i góry. Stolica 

tego państwa leży nad Wełtawą i jest jednym z najpiękniejszych miast Europy. 
 

C. 

Kraj, który jest większy od Polski zarówno pod względem liczby ludności, jak i pod 

względem powierzchni. Granica między nim a naszym krajem biegnie miejscami 

wzdłuż Bugu. Ma dostęp do Morza Czarnego. 

 

D. 
Niewielki nizinny kraj ze źródłami wód mineralnych i dostępem do Morza 

Bałtyckiego. 
 

E. 

To państwo jest często odwiedzane przez osoby, które uprawiają turystykę aktywną, 

np. wędrują po górach, wspinają się i jeżdżą na nartach. Słynie również z gorących 

źródeł i basenów termalnych. 

 

 



Zad. 13. Uporządkuj wymienione atrakcje turystyczne Czech i Słowacji. Wpisz numery 

odpowiadające ich nazwom w odpowiednich rubrykach tabeli                         0–4 p. 

 

1. Tatry 

2. Złota Uliczka 

3. Kościół w Twardoszynie, 

4. Skalne miasto koło Adršpach 

5. Dobszyńska Jaskinia Lodowa 

6. Pałac w Lednicach 

7. Sudety 

8. Park wodny Tatralandia 

 

 
 

Walory  turystyczne Słowacji Walory  turystyczne Czech 

przyrodnicze kulturowe przyrodnicze kulturowe 

  
 

 

  
 

 


