Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

1

Liczba punktów ...... / 28

Podkreśl zdania dotyczące Ameryki Północnej.

(.../2 pkt)

a) Znajdują się tam Wielkie Równiny.
b) Największy system rzeczny tworzy tam Amazonka.
c) We wschodniej części kontynentu znajduje się jeden z największych na świecie
zespołów jezior słodkowodnych – Wielkie Jeziora.
d) Na tym kontynencie mieści się jeden z najbardziej znanych andyjskich szczytów –
Cerro Torre.
2

Podkreśl nazwy obiektów geograficznych znajdujących się w Ameryce Północnej, a
następnie wybierz spośród nich i zapisz poniżej nazwy półwyspów.

(.../4 pkt)

Nowa Fundlandia, Nizina La Platy,
Floryda, Wyżyna Gujańska, Wyżyna Kolorado,
Niziny Wewnętrzne, Nizina Hudsońska,
Nizina Orinoko, Jukatan, Maracaibo
3

Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

(.../1 pkt)

Wilgotne lasy równikowe porastające Nizinę Amazonki nazywamy
A. prerią.
B. tajgą.
C. pampą.
D. selwą.
4

Wybierz zestaw, w którym do miejsc oznaczonych na mapie cyframi
przyporządkowano właściwe nazwy form rzeźby terenu.

(.../1 pkt)

A. 1 – Nizina Amazonki, 2 – Appalachy, 3 – Nizina Zatokowa, 4 – Wyżyna Gujańska.
B. 1 – Wyżyna Brazylijska, 2 – Kordyliery, 3 – Nizina Atlantycka, 4 – Wyżyna
Patagońska.
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C. 1 – Nizina Amazonki, 2 – Kordyliery, 3 – Nizina Zatokowa, 4 – Wyżyna Patagońska.
D. 1 – Nizina Orinoko, 2 – Wielkie Równiny, 3 – Nizina Zatokowa, 4 – Wyżyna
Patagońska.
5

Podkreśl właściwe uzupełnienia zdań.

(.../3 pkt)

A. System rzek Missisipi–Missouri należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego /
Spokojnego.
B. Największym jeziorem Ameryki Południowej jest jezioro Maracaibo / Titicaca.
C. Największy system rzeczny Ameryki Południowej znajduje się po zachodniej /
wschodniej stronie Andów.
6

Skreśl czynnik, który nie jest przyczyną wylesiania Amazonii.

(.../1 pkt)

a) Pozyskiwanie cennych gatunków drewna.
b) Erozja gleby.
c) Pozyskiwanie surowców mineralnych.
d) Zagospodarowanie i zasiedlenie północnej części Brazylii.
7

Na mapie oznaczono obszary występowania wilgotnych lasów równikowych na
Ziemi.

(.../2 pkt)

Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F,
jeśli jest fałszywa.
1.

Wilgotne lasy równikowe nie występują tylko na dwóch
kontynentach.

P

F

2.

Wszystkie lasy równikowe znajdują się na północ od
zwrotnika Koziorożca.

P

F
(.../3 pkt)

8

Podkreśl właściwe uzupełnienia zdań.
a) W Ameryce w 1930 r. było prawie czterokrotnie / pięciokrotnie mniej ludzi niż na
początku XXI w.
Grupa

A | strona 2 z 4

b) Między 1940 a 1960 r. przyrost liczby ludności był większy / mniejszy niż w kolejnym
dziesięcioleciu.
c) W 2015 r. liczba ludności Ameryki przekroczyła 990 mln / 1 mld.
9

Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

(.../1 pkt)

Zróżnicowanie etniczne ludności Ameryki jest wynikiem między innymi
a) emigracji przedstawicieli wszystkich odmian ludzkich z obu kontynentów.
b) imigracji na oba kontynenty przedstawicieli wielu narodów europejskich, azjatyckich i
afrykańskich.
c) wysokiej wartości współczynnika przyrostu naturalnego wśród rdzennej ludności.
(.../2 pkt)

10

Wpisz obok wymienionych miast numery, którymi oznaczono je na mapie.
Meksyk – ......................
Chicago – ......................
São Paulo – ......................
San Francisco – ......................
11

Podziel regiony, których nazwy wymieniono w tabeli, na gęsto i słabo zaludnione.
Wpisz znak X w odpowiednie rubryki.
Region

(.../2 pkt)

Gęstość zaludnienia
duża

mała

Nizina Atlantycka
półwysep Floryda
Nizina Amazonki
Wyżyna Gujańska
12

Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F,

(.../3 pkt)
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jeśli jest fałszywa.

13

1.

Jedną z przyczyn rozwoju faweli są trudności w
znalezieniu pracy na wsi.

P

F

2.

Dzielnice nędzy rozwijają się w centrach wielkich miast.

P

F

3.

Ludność w fawelach mieszka w domach budowanych
przez instytucje rządowe.

P

F

Podkreśl nazwy dwóch firm mających swoje siedziby w Dolinie Krzemowej.

(.../2 pkt)

Sharp, Facebook, Sony, Apple, Toshiba
14

Zaznacz zestaw, w którym znalazły się dowody na to, że Stany Zjednoczone są
potęgą gospodarczą świata.

(.../1 pkt)

1. Największy światowy producent energii elektrycznej.
2. Obecność kapitału amerykańskiego prawie we wszystkich państwach świata.
3. Największy na świecie udział rolnictwa w strukturze PKB.
4. Bardzo dobrze rozwinięty przemysł zaawansowanych technologii.
5. Całkowita samowystarczalność w pozyskiwaniu surowców mineralnych.

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 2, 4, 5

D. 1, 2, 4
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