Test sprawdzający z geografii w kl. VII
"Relacje między elementami środowiska geograficznego - modyfikacja
1. Napisz P jeśli zdanie jest prawdziwe lub F jeśli jest fałszywe
a) Przyczyną powodzi w Polsce są długie opady i dużą ich ilość.

......

b) Powodzie są zagrożeniem dla życia, ale nie powodują dużych strat materialnych ........
2. Podkreśl 4 odnawialne źródła energii.
węgiel kamienny * wody płynące * rudy uranu * wiatr *
ropa naftowa * promieniowanie słoneczne * węgiel brunatny*
ciepło z wnętrza Ziemi * gaz ziemny
3. Wykres przedstawia województwa, w których w 2015 r. udzielono turystom największej
liczby noclegów. Na podstawie wykresu uzupełnij zdania.

a) Najwięcej noclegów udzielono turystom w województwie .......................................
b) Około 5 mln noclegów udzielono turystom w województwie ...................................
c) Najmniej noclegów udzielono turystom w województwie ............................
d) w województwach położonych nad Morzem Bałtyckim (pomorskim i
zachodniopomorskim) udzielono razem turystom około ........ mln noclegów.
4. Skreśl niewłaściwe (błędne) dokończenie zdań:
a) Emigrant to osoba która: opuszcza miejsce zamieszkania / przyjeżdża aby
zamieszkać w danym miejscu
b) Saldo migracji jest dodatnie gdy: więcej osób wyjeżdża niż przyjeżdża / więcej osób
przyjeżdża niż wyjeżdża
c) Elektrownie wodne wytwarzają więcej / mniej zanieczyszczeń niż elektrownie
opalane węglem kamiennym

5. Uzupełnij zdania na podstawie danych zawartych w tabeli.
Województwo

zachodniopomorskie
wielkopolskie
pomorskie
kujawsko pomorskie
łódzkie

Moc elektrowni
wiatrowych
(MW)
1477,2
686,8
648,9
592,6
579,8

Liczba elektrowni
wiatrowych
98
218
56
296
219

a) Najwięcej elektrowni wiatrowych znajduje sie w województwie
.................................................................
b) Średnia moc elektrowni wiatrowych w województwie łódzkim wynosi
...................................................................
c)

Największą moc mają elektrownie wiatrowe w województwie
...................................................................

6. Przy przyrodniczym czynniku wpływającym na rozwój turystyki napisz P, a przy
kulturowym - K.
a) parki narodowe - ...............
b) zabytkowe zamki i pałace - ...................
c) szerokie piaszczyste plaże - ...................
d) parki rozrywki -

..............

e) obszary leśne - ...........
f) muzea - .............
g) duża ilość jezior - ................
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