
TEST SPRAWDZAJĄCY Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM
DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

IMIĘ I NAZWISKO KLASA ILO ŚĆ PUNKTÓW OCENA

1. Uzupełnij poni ższy tekst: ( 5 p.)

Polska graniczy z ..... państwami. Południowi sąsiedzi Polski to ........................i ....................... .
Zachodnia granica Polski z .................... przebiega wzdłuż dwóch rzek:Odry i ......................... .

2. Zaznacz poprawn ą odpowied ź: ( 1 p.)

Lasy iglaste sosnowe rosnące na glebach najuboższych to:
a) bory
b) łęgi
c) grądy

3. Zaznacz liter ą P zdanie prawdziwe, a liter ą F zdanie fałszywe. ( 3 p.)

a) Bałtyk to płytkie morze szelfowe ..........
b) Zatoka Gdańska jest największą zatoką na Morzu Bałtyckim ..........
c) Nad Morzem Bałtyckim leży Wilno – stolica Litwy. ..........

4. Wymień skrajne punkty Polski: ( 4 p.)

a) na północ - .......................................................................
b) na południe - ...................................................................
c) na wschód - .....................................................................
d) na zachód - ......................................................................

5. Uzupełnij tabelk ę. ( 8 p.)

Skorzystaj z podanych dopływów:
WIEPRZ, WARTA, BÓBR, PILICA, SOŁA, NYSA KŁODZKA, BZURA, BARYCZ.

WISŁA ODRA
Dopływy lewobrzeżne Dopływy prawobrzeżne Dopływy lewobrzeżne Dopływy prawobrzeżne

6. Określ, w której erze geologicznej miały miejsce nast ępujące wydarzenia na terenie
Polski: ( 3 p.)

a) zlodowacenia na terenie Polski – era .........................................................................
b) powstanie Gór Świętokrzyskich i Sudetów – era ........................................................
c) tworzenie się węgla kamiennego na Wyżynie Śląskiej – era ......................................



7. Połącz w pary surowiec mineralny oraz rejon wydobycia. ( 3 p.)

Węgiel brunatny Lubin
Siarka Bełchatów
Miedź Tarnobrzeg

8. Wyjaśnij termin mady. ( 1 p.)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

9. Uzupełnij poni ższy tekst: ( 4 p.)

Polska leży w strefie klimatu .............................. . Typ klimatu określa się jako ......................... ,
między klimatem morskim na ................................. a klimatem ............................ na wschodzie.

10. Zaznacz poprawn ą odpowied ź. ( 1 p.)

Najwyżej położony punkt w Polsce to szczyt:
c) Śnieżka ( 1602 m n.p.m. )
c) Rysy ( 2499 m n.p.m. )
c) Gerlach ( 2655 m n.p.m. )

11. Rozwiąż zadanie: ( 2 p.)

Na mapie w skali 1: 8 000 000 odległość między Szczecinem a Krakowem wynosi 6,5 cm.
Oblicz odległość rzeczywistą. Wynik podaj w kilometrach.

Obliczenia : ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Odpowiedź: ....................................................................................................................................

12. Rozwiąż zadanie: ( 2 p.)

Długość Odry wynosi 854 km. 8 000 000 ...Na terenie Polski Odra płynie na długości 742 km,
pozostała część przypada na Czechy. Oblicz, jaki procent długości Odry płynie na terytorium
Czech.

Obliczenia: .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Odpowiedź: ....................................................................................................................................

Punktacja: 37 – 35 p. - celujący
34 – 33 p. - bardzo dobry
32 – 26 p. - dobry
25 – 18 p. - dostateczny
17 – 11 p. - dopuszczający
10 p. i mniej - niedostateczny



Poprawne odpowiedzi:

1. siedmioma, Czechy, Słowacja, Niemcami, Nysy Łużyckiej

2. a) bory

3. a) Prawda; b) Fałsz; c) Fałsz

4. a) Przylądek Rozewie
b) Przełęcz Użocka
c) łuk rzeki Bug na wschód od Horodła
d) łuk rzeki Odry na zachód od Cedyni

5. Wisła - dopływy lewobrzeżne: Pilica, Bzura
dopływy prawobrzeżne: Wieprz, Soła

Odra - dopływy lewobrzeżne: Bóbr, Nysa Kłodzka
dopływy prawobrzeżne: Warta, Barycz

6. a) era kenozoiczna
b) era paleozoiczna
c) era paleozoiczna

7. węgiel brunatny – Bełchatów
siarka – Tarnobrzeg
miedź – Lubin

8. Mady – urodzajne gleby występujące w dolinach rzecznych

9. umiarkowanego, przejściowy, zachodzie, kontynentalnym

10. b) Rysy ( 2499 m n.p.m. )

11. 520 km

12. 13,1 km

Test opracował:

mgr Jacek Wąsowski – nauczyciel geografii w Gimnazjum nr 1 w Będzinie


