
 

 
 

Test sprawdzający – druga część rozdziału 4  

 

1. Rozpoznaj zjawisko na podstawie opisu. Podaj nazwę tego zjawiska oraz nazwę strefy krajobrazowej, 

 w której ono występuje.   0–2 p. 

 

Nazwa zjawiska: ……………...….…………... 

……………...….………...….………….……... 

Strefa krajobrazowa: ………….….…………... 

……………...………...….….………….……... 

 

 

2. Przyjrzyj się klimatogramom przygotowanym dla dwóch europejskich miast. Następnie skreśl 

niewłaściwe wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.  0–2 p. 

  
 

Klimat w tym mieście charakteryzuje się niezbyt ciepłymi latami, niezbyt mroźnymi zimami  

oraz dość obfitymi opadami przez cały rok. Te cechy klimatu przedstawiono na klimatogramie 

oznaczonym literą A / B. Na podstawie klimatogramu B można stwierdzić, że w Moskwie panuje  

klimat morski / kontynentalny. 

 

3. 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. ……………...….…………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Podkreśl właściwe nazwy stref krajobrazowych, które opisano w poszczególnych punktach. 0–2 p. 

 

1. Strefa tych lasów rozciąga się głównie w Ameryce Północnej, Europie i Azji. 

A 

Z roślin, zbiorników wodnych oraz podmokłego 

podłoża intensywnie paruje woda. Powietrze  

jest bardzo wilgotne. Para wodna się unosi,  

by na pewnej wysokości się ochłodzić, skroplić  

i utworzyć chmury. Z nich codziennie  

po południu padają ulewne deszcze. 



 

A. Las liściasty i mieszany. B. Las równikowy. 

2. Są to tereny trawiaste z nielicznymi drzewami.  

C. Step.  D. Sawanna. 

3. To rozległe obszary bezleśne, na których występują mchy i porosty. 

E. Tundra.  E. Tajga. 

 

5. Na zdjęciu przedstawiono formę terenu, która występuje na pustyniach gorących. Rozpoznaj tę formę  

i podaj rodzaj pustyni gorącej, w której ona powstaje. 0–2 p. 

 

 

 

Forma terenu: …………………………. 

Rodzaj pustyni gorącej: ……………………………………... 

 

 

 

 

 
 

6. 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 

 

7. 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. 

 

 

 
 

 

8. Oceń, czy podane informacje dotyczące krajobrazu śródziemnomorskiego są zgodne z prawdą.  

Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.  0–2 p. 

 

1. Latem nad Morze Śródziemne dociera gorące powietrze znad Sahary.  P F 

2. Makia to krzew o rzadko rozmieszczonych liściach.  P F 

3. Nad stolicą Grecji – Atenami – góruje Akropol.  P F 

4. Zimą temperatura powietrza często spada poniżej 0˚C.  P F 

 

 

 

 
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. 
 



 

9. Wybierz te spośród podanych informacji, które pasują do krajobrazu tajgi. Wpisz do diagramu 

odpowiednie numery.  0–3 p. 

1. Strefa klimatów umiarkowanych. 

2. Strefa klimatów okołobiegunowych. 

3. Lato ciepłe i krótkie. 

4. Temperatura powietrza rzadko przekracza 10˚C. 

5. Rozległe tereny podmokłe. 

6. Występowanie wieloletniej zmarzliny. 

7. Mieszkańcami są między innymi Jakuci. 

8. Mieszkańcami są między innymi Inuici. 

 

 

10. Na rysunku przedstawiono piętra roślinności w Himalajach. Mają one wiele cech wspólnych z piętrami 

roślinności w Tatrach. Zapisz nazwę piętra w Himalajach, które w Tatrach nosi nazwę turni. 0–1 p. 

 

 

 

……………...….…………...……………...… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11. Wpisz odpowiednie nazwy obok opisów wybranych cech stref krajobrazowych. Wybierz nazwy spośród 

podanych. 0–2 p. 

 Szerpowie  preria  Indianie  baobab  wydma 

 

A. Mieszkańcy Niziny Amazonki.  ....................................................  

B. Drzewo rosnące na sawannie.  ......................................................  

C. Step w Ameryce Północnej.  .........................................................  

D. Mieszkańcy najwyższych gór świata.  ..........................................  

 

12. Wpisz nazwy stref krajobrazowych, w których żyją zwierzęta pokazane na fotografiach.  0–2 p. 

 

 

………………………… ………………………….. ………………………..  ………………………... 

 


