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XI WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

 

 

II Etap – Etap powiatowy 
 

(on-line) 

 

 

16 stycznia 2014 r. 

godz. 10:00 

 

 
  

   

 

    
 

 

 

 

 

 

Instrukcja dla ucznia: 

 

1. Test zawiera  25 zadań. 

2. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

3. Zadania rozwiązuj w dowolnej kolejności. 

4. Zawsze masz możliwość powrotu do dowolnego pytania klikając na odpowiedni 

numer po lewej stronie (dotyczy platformy, na której umieszczony jest test)  

5. Jeżeli  udzieliłeś wszystkich odpowiedzi  i zakończyłeś  pracę, pamiętaj że po 

zatwierdzeniu zakończenia nie będzie już możliwości powrotu do pytań. 

 

Powodzenia! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas pracy: 90 minut 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 77 punktów 
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Zadanie 1. (0 – 3 p.) 

 

Do których ludów Europy należą: 

 

A. Bośniacy, Bułgarzy, Czesi 

B. Holendrzy, Norwegowie, Duńczycy 

C. Irlandczycy, Walijczycy 

D. Karelowie, Finowie, Węgrzy 

E. Katalończycy, Rumuni, Walonowie 

F. Litwini, Łotysze 

 

a) ludy bałtyckie 

b) ludy celtyckie 

c) ludy germańskie 

d) ludy romańskie 

e) ludy ugrofińskie 

f) Słowianie 

 

Zadanie 2. (0 – 3 p.) 

 

Warunki naturalne krajów Europy Północnej sprzyjają produkcji energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energii – wody, wiatru, ciepła pochodzącego z wnętrza Ziemi, Słońca. 

 

Poniższe diagramy słupkowe przedstawiają strukturę produkcji energii elektrycznej według 

rodzajów elektrowni w krajach Europy Północnej w 2008 r.   



 3 

 
 

Każdemu niżej wymienionemu państwu przyporządkuj odpowiedni diagram słupkowy 

ilustrujący strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni działających 

w tym państwie. 

 

A. Dania  

B. Finlandia 

C. Islandia 

D. Norwegia 

E. Szwecja 
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a) diagram nr 1 

b) diagram nr 2 

c) diagram nr 3 

d) diagram nr 4 

e) diagram nr 5 

 

Zadanie 3. (0 – 4 p.) 

 

Poniżej zestawiono wybrane zmiany, które zaszły w przemyśle Niemiec i Wielkiej Brytanii  

w drugiej połowie XX w. i w XXI w. Część z wymienionych zmian zaszła wyłącznie              

w przemyśle Niemiec, część wyłącznie w przemyśle Wielkiej Brytanii, a jedna ze zmian 

dotyczy obydwu państw jednocześnie.  

 

Przyporządkuj zmianom w przemyśle odpowiednie państwo lub państwa.  

 

A. Rozwój przemysłu high-tech 

B. Rozwój przemysłu petrochemicznego opartego na bogatych złożach ropy naftowej i gazu  

     ziemnego w dnie Morza Północnego 

C. Zamykanie kopalń węgla kamiennego i stoczni 

D. Zamykanie kopalń węgla kamiennego i węgla brunatnego 

E. Znacząca rola w gospodarce kraju przemysłu elektronicznego, elektrotechnicznego,   

    samochodowego i lotniczego  

F. Znacząca rola w gospodarce kraju przemysłu elektronicznego, środków transportu,   

    chemicznego i optycznego  

 

a) Niemcy 

b) Wielka Brytania 

c) Niemcy i Wielka Brytania 

 

Zadanie 4. (0 – 3 p.) 

 

Wskaż cechy, które charakteryzują rolnictwo towarowe we Francji. 

  

A. Duże nakłady pracy i wykorzystanie siły pociągowej zwierząt  

B. Gospodarstwa rolne produkują głównie na własne potrzeby, a nadwyżki są przeznaczane   

     na sprzedaż 

C. Gospodarstwa rolne produkują głównie na sprzedaż, a nie na własne potrzeby 
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D. Niskie roczne dochody uzyskiwane w przeliczeniu na jednego aktywnego zawodowo   

     rolnika  

E. Średnia wielkość gospodarstw rolnych około 8 ha 

F. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, średnia wielkość gospodarstw rolnych około 55 ha 

G. Wysoka efektywność produkcji rolnej 

H. Wysoki poziom chemizacji  

I. Wysoki poziom mechanizacji  

 

Zadanie 5. (0 – 5 p.) 

 

W krajach Europy Południowej znajduje się wiele obiektów przyrodniczych i dziedzictwa 

kultury śródziemnomorskiej, które chętnie odwiedzają turyści. Niektóre z tych obiektów 

wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.  

 

W których krajach Europy Południowej znajdują się niżej wymienione obiekty? 

 

A. Alhambra (Czerwony Zamek) – kwatera wojskowa dynastii Nasrydów z Grenady, ośrodek   

     administracyjny i rezydencja królewska 

B. Grupa wygasłych wulkanów w Owernii, stanowiącej część Masywu Centralnego   

C.  Jaskinie w pobliżu wsi Škocjan z podziemnym przepływem rzeki Reka jako przykład   

     licznie występujących w tym kraju form rzeźby krasowej 

D. Kotor – stary port żeglarski i handlowy położony nad Morzem Adriatyckim 

E. Mykeny – najstarsze miasto kontynentalnej części jednego z południowoeuropejskich   

     państw 

F. Pałac rzymskiego cesarza Dioklecjana w Splicie 

G. Ruiny starożytnych i średniowiecznych budowli w Butrinti 

H. Sintra, miasteczko, które od XIX w. stało letnią rezydencją rodziny królewskiej, kompleks    

     pałacowy otoczony egzotycznymi ogrodami, w niektórych budowlach widoczne wpływy   

     sztuki islamskiej 

I. Wybrzeże Liguryjskie o wysokich walorach krajobrazowych i ponadtysiącletnich śladach   

    osadnictwa 

 

a) Albania  

b) Chorwacja 

c) Czarnogóra 

d) Francja 
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e) Grecja 

f) Hiszpania 

g) Portugalia 

h) Słowenia 

i) Włochy 

 

Zadanie 6. (0 – 3 p.) 

 

W której części Rosji, w europejskiej czy w azjatyckiej, znajdują się niżej wymienione okręgi 

przemysłowe? 

 

A. Dalekowschodni Okręg Przemysłowy 

B. Kuźniecki Okręg Przemysłowy 

C. Moskiewski Okręg Przemysłowy 

D. Nadbajkalski Okręg Przemysłowy 

E. Nadwołżański Okręg Przemysłowy 

F. Petersburski Okręg Przemysłowy 

G. Zachodniosyberyjski Okręg Przemysłowy 

 

a) Azjatycka część Rosji 

b) Europejska część Rosji 

 

Zadanie 7. (0 – 3 p.) 

 

Poniższe informacje dotyczą wybranych państw, które są sąsiadami Polski.  

 

Przypisz poszczególnym informacjom odpowiednie państwo. 

 

A. Powierzchnia: 48,8 tys. km
2
  

     Ludność: liczba ludności - 5,5 mln, mniejszości narodowe stanowią 14% mieszkańców   

                     kraju, wśród nich dominują Węgrzy   

     Leśnictwo: lasy stanowią 40% powierzchni kraju 

 

B. Powierzchnia: 65,2 tys. km
2
  

     Liczba ludności: 3,5 mln  

     Surowce mineralne pochodzą głównie z importu 

     Rolnictwo: przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa mało korzystne – chłodny klimat,   

                        mało żyzne gleby  
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 C. Powierzchnia: 78,9 tys. km
2
  

     Liczba ludności: 10,2 mln  

     Przemysł: maszynowy, środków transportu, hutniczy, włókienniczy, spożywczy 

     Rolnictwo: korzystne warunki do uprawy pszenicy, buraków cukrowych, ziemniaków           

                        i chmielu 

 

D. Powierzchnia: 207,6 tys. km
2
  

     Liczba ludności: 9,6 mln  

     Surowce mineralne: najważniejszym surowcem mineralnym jest torf 

     Rolnictwo: przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa mało korzystne 

  

E. Powierzchnia: 603,7 tys. km
2
  

    Liczba ludności: 45,7 mln  

    Surowce mineralne: węgiel kamienny, ruda żelaza, ruda manganu 

    Rolnictwo: przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa bardzo korzystne – nizinna rzeźba   

                       terenu, łagodny klimat (umiarkowany ciepły kontynentalny, podzwrotnikowy  

                       śródziemnomorski), żyzne gleby (m. in. czarnoziemy) 

 

a) Białoruś 

b) Czechy 

c) Litwa 

d) Słowacja 

e) Ukraina 

 

Zadanie 8. (0 – 4 p.) 

 

Diagramy słupkowe przedstawiają strukturę ludności według wieku w wybranych krajach 

Europy, Azji i Ameryki Południowej w latach 2010-2011.  
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Na podstawie analizy diagramów słupkowych określ, które zdania zawierają informacje 

prawdziwe, a które fałszywe. 

 

A. Dwie klasy ludności: jedna w wieku do 19 lat, druga w wieku powyżej 65 lat, traktowane   

     łącznie, mają podobny udział w społeczeństwie każdego analizowanego kraju. 

B. Dzieci i młodzież mają największy udział w społeczeństwie Indii. 

C. Ludność w wieku poprodukcyjnym ma największy udział w społeczeństwie Japonii. 

D. Najmniejsze zróżnicowanie proporcji między klasami wiekowymi jest w społeczeństwie     

     Brazylii. 

E. Podobne proporcje między klasami wiekowymi ludności są w Chinach i Japonii. 

F. W społeczeństwach Austrii i Niemiec udział ludności w wieku poprodukcyjnym osiąga   

     wysokie wartości podobnie jak w społeczeństwie Japonii. 

 

a) Prawda 

b) Fałsz 
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Zadanie 9. (0 – 2 p.) 

 

Zaznacz rzeki, nad którymi na obszarze Chin są położone miasta i zespoły miejskie o liczbie 

mieszkańców powyżej 5 mln.  

  

A. Amur 

B. Huang He 

C. Jangcy 

D. Mekong 

E. Saluin 

F. Sungari 

G. Tarym 

H. Xi Jiang 

 

Zadanie 10. (0 – 3 p.) 

 

Uzupełnij zdania opisujące wpływ wybranych cech warunków naturalnych Japonii na rozwój 

gospodarki tego kraju. 

 

A. Położenie Japonii na styku płyt litosfery ma wpływ ……… na rozwój gospodarki tego   

     kraju. 

B. Rzeźba terenu ma wpływ ……… na udział gruntów ornych w powierzchni Japonii.  

C. Spadek rzek płynących na wyspach japońskich i zasobność tych rzek w wodę ma wpływ  

     ……… na możliwość wykorzystania wód tych rzek do produkcji energii elektrycznej.  

D. Spadek rzek płynących na wyspach japońskich ma wpływ ……… na rozwój żeglugi   

     śródlądowej.  

E. Wielkość zasobów surowców mineralnych Japonii ma wpływ ……… na rozwój   

     gospodarki. 

 

a) Korzystny 

b) Niekorzystny 

 

Zadanie 11. (0 – 4 p.) 

 

Spośród wymienionych cech wybierz te, które charakteryzują klimat monsunowy panujący         

w Azji Południowo-Wschodniej i warunkują uprawę ryżu w tym regionie:  
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A. duża roczna suma opadów atmosferycznych 

B. duża średnia roczna amplituda temperatury powietrza 

C. duże opady atmosferyczne latem 

D. duże opady atmosferyczne zimą 

E. gorące lata 

F. łagodne zimy 

G. mała roczna suma opadów atmosferycznych 

H. mała średnia roczna amplituda temperatury powietrza  

I. małe opady atmosferyczne latem 

J. małe opady atmosferyczne zimą 

 

Zadanie 12. (0 – 2 p.) 

 

Do każdej z niżej wymienionych informacji dobierz drugą informację tak, aby parami 

tworzyły opis kontrastów panujących w Indiach.  

 

A. W Indiach istnieje wiele instytutów naukowo-badawczych, które zatrudniają rodzimą  

     wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników. 

B. W Indiach znaczny wzrost liczby ludności miejskiej, w tym w 35 miastach  

     ponadmilionowych, jest spowodowany m. in. migracją ludności wsi do miast w celu   

     znalezienia lepszych warunków życia. 

C. W niewielkich tradycyjnych gospodarstwach rolnych używane są prymitywne narzędzia        

     i siła pociągowa zwierząt. 

D. Ze względów religijnych mieszkańcy Indii nie spożywają wołowiny. 

 

a) 72% ludności Indii mieszka na wsi.    

b) Poziom mechanizacji rolnictwa jest wysoki w wielkoobszarowych gospodarstwach      

    rolnych. 

c) Indie należą do krajów o bardzo wysokim pogłowiu bydła. 

d) 40% ludności dorosłej Indii nie potrafi czytać i pisać. 

 

Zadanie 13. (0 – 4 p.) 

 

Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli określ, które informacje są 

prawdziwe, a które fałszywe. 
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Wierni i wyznawcy wybranych kościołów i religii                                                                     

w Ameryce Północnej oraz Ameryce Środkowej i Południowej w 2009 r. 

 

Wyszczególnienie 

 

Ameryka Północna 

 

Ameryka  

Środkowa i Południowa 

w milionach 

Chrześcijanie 

      w tym:  

   wierni Kościoła Rzymskokatolickiego 

   protestanci 

   prawosławni 

   anglikanie 

             283,3 

                

               84,4 

               60,2 

                 7,3 

                 2,8 

                544,6 

                 

                470,6 

                  58,8 

                    1,0 

                    0,9 

Muzułmanie                  5,6                     1,6 

Hinduiści                  1,9                     0,8 

Buddyści                  3,8                     0,8 

Wyznawcy chińskich religii ludowych                  0,8                     0,2 

Wyznawcy religii etnicznych                  1,2                     3,8 

Wyznawcy nowych religii                  1,7                     1,7 

Sikhowie                  0,6                     0,0 

Żydzi                  5,7                     1,0 
                                          (na podstawie danych: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012 r. GUS, Warszawa) 

 

A. Łącznie wyznawców hinduizmu i buddyzmu w Ameryce Północnej jest ponad trzykrotnie   

     mniej niż w Ameryce Środkowej i Południowej. 

B. W Ameryce Północnej mieszka ponad trzy razy więcej muzułmanów niż w Ameryce   

     Środkowej i Południowej. 

C. W Ameryce Północnej wśród chrześcijan prawosławni zajmują czwarte miejsce pod   

     względem liczebności. 

D. W Ameryce Środkowej i Południowej liczba protestantów jest większa niż w Ameryce   

     Północnej. 

E. W Ameryce Środkowej i Południowej mieszka prawie dwukrotnie więcej chrześcijan niż    

     w Ameryce Północnej. 

F. W Ameryce Środkowej i Południowej nie mieszkają wyznawcy sikhizmu, a najmniej   

     liczną grupę stanowią wyznawcy chińskich religii ludowych. 

G. W Ameryce Środkowej i Południowej pod względem liczebności wyznawcy religii   

     etnicznych zajmują trzecie miejsce po chrześcijanach. 

H. Wśród mieszkańców Ameryki Północnej najmniej liczną grupę stanowią wyznawcy   

     sikhizmu. 

 

a) Prawda 
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b) Fałsz 

 

Zadanie 14. (0 – 2 p.) 

 

Zróżnicowanie przestrzenne produkcji rolnej w Stanach Zjednoczonych jest ściśle związane    

z warunkami naturalnymi tego państwa. 

  

Do krainy geograficznej Stanów Zjednoczonych dobierz dominującą na jej obszarze uprawę 

lub hodowlę.  

 

A. wschodnia część Wielkich Równin 

B. zachodnia część Wielkich Równin 

C. Niziny Wewnętrzne 

D. Nizina Zatokowa i Nizina Atlantycka 

 

a) uprawa bawełny 

b) uprawa kukurydzy 

c) uprawa pszenicy 

d) hodowla bydła 

 

Zadanie 15. (0 – 2 p.) 

 

Każdemu niżej wymienionemu ośrodkowi przemysłu wysokiej technologii przyporządkuj 

państwo, na obszarze którego znajduje się ten ośrodek. 

 

A. M4 Corridor 

B. Orange Country 

C. Silicon Plateau 

D. Tampere - Nokia 

E. Uppsala 

 

a) Finlandia  

b) Indie 

c) Stany Zjednoczone 

d) Szwecja 

e) Wielka Brytania 
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Zadanie 16. (0 – 4 p.) 

 

Wskaż, które zdania charakteryzujące wielkie miasta Brazylii są prawdziwe, a które są 

fałszywe. 

 

A. Dzielnice nędzy rozciągające się w sąsiedztwie dzielnic luksusowych miast brazylijskich  

     nazywa się fawelami. 

B. Ludzie żyjący w dzielnicach nędzy miast brazylijskich mają utrudniony dostęp do wody    

     pitnej i kanalizacji oraz elektryczności.  

C. Największe miasta Brazylii znajdują się na północ od równika. 

D. Położenie większości miast Brazylii wiąże się z historią zasiedlania kontynentu   

     południowoamerykańskiego, a także zależy od warunków środowiska przyrodniczego. 

E. Układ ulic i zabudowań miasta Brasilia został architektonicznie tak zaplanowany, aby   

     przypomniał kształtem łódź. 

F. W Brazylii przyczyną napływu ludności wiejskiej do miast są miejsca pracy                                

     w pozarolniczych działach gospodarki. 

G. Zamieszkanie w przeludnionych miastach Brazylii jest szansą na łatwy dostęp do edukacji      

     i opieki zdrowotnej.  

 

a) Prawda 

b) Fałsz 

 

Zadanie 17. (0 – 2 p.) 

 

Zaznacz zdania, które charakteryzują strefę Sahelu. 

 

A. Strefa Sahelu rozciąga się w pobliżu równoleżnika 15° N. 

B. W strefie Sahelu kierunek i rytm wędrówek nomadów zależy od występowania opadów   

     atmosferycznych. 

C. W strefie Sahelu pora deszczowa trwa od grudnia do lutego. 

D. W strefie Sahelu przyczyną przenoszenia się ludzi ze zwierzętami jest nadmierne   

     wyeksploatowanie pastwiska. 

E. W strefie Sahelu roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 500 mm do 1000 mm. 

F. W strefie Sahelu średnie miesięczne temperatury powietrza przekraczają 20° C. 

G. W strefie Sahelu znajduje się Somalia i Republika Środkowoafrykańska. 
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Zadanie 18. (0 – 2 p.) 

 

Zaznacz zdania nieprawdziwe dotyczące Australii.   

 

A. Atrakcją dla turystów są endemity, np. jaki, lamy i sekwoje, których występowanie              

     w Australii jest związane z długotrwałą izolacją geograficzną tego kontynentu po jego   

     oddzieleniu się od prakontynentu Gondwana.  

B. Główne ośrodki przemysłu przetwórczego i centra usługowe są zlokalizowane nad Zatoką  

     Karpentaria. 

C. Na obszarze Australii eksploatuje się surowce energetyczne, rudy żelaza, boksyty,   

     diamenty i złoto. 

D. Obszarem o niekorzystnych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa jest dorzecze   

     rzeki Murray. 

E. Uluru to majestatyczne wzgórze wznoszące się na rozległej równinie, zbudowane  

     z czerwonego piaskowca odpornego na działanie wietrzenia. 

F. W strukturze użytkowania ziemi w Australii największy udział mają grunty orne. 

 

Zadanie 19. (0 – 4 p.) 

 

Określ, które informacje dotyczą przyczyn wylesiania Amazonii, a które odnoszą się do 

ekologicznych i społecznych skutków wylesiania tego obszaru. 

 

A. Możliwość wzrostu średniej temperatury powietrza na Ziemi. 

B. Powstanie sieci dróg ułatwiających wywóz drewna i zagospodarowanie wykarczowanych   

     terenów. 

C. Pozyskiwanie drewna z cennych gatunków drzew do produkcji mebli.  

D. Przesiedlenia Indian na inne tereny. 

E. Wypalanie lasów pod uprawy rolne i pastwiska. 

F. Wzrost ilości CO2 w atmosferze. 

G. Zagospodarowanie wnętrza terytorium Brazylii. 

H. Zatrzymanie wzrostu liczby mieszkańców dużych miast Brazylii. 

I. Zmniejszenie liczby gatunków roślin i zwierząt żyjących na Ziemi. 

 

a) Przyczyna 

b) Skutek 
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Zadanie 20. (0 – 2 p.) 

 

Którego obszaru okołobiegunowego dotyczą niżej wymienione zmiany w środowisku 

przyrodniczym? 

 

A. Ubytek zawartości ozonu w atmosferze.  

     W ciągu roku największy ubytek ozonu jest notowany na tym obszarze od września do   

     listopada, czyli wiosną. 

B. W krótkim okresie czasu zmniejszenie się grubości paku lodowego o 40% i możliwość         

     w XXI w. całkowitego zaniku morskiej pokrywy lodowej w okresie letnim,   

     przypadającym na tym obszarze od czerwca do września. 

C. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego wywołane eksploatacją surowców  

     mineralnych. 

D. Zmniejszenie się populacji niedźwiedzi polarnych. 

 

a) Antarktyda 

b) Arktyka 

 

Zadanie 21. (0 – 1 p.) 

 

Zestawy zawierają nazwy odnoszące się do linii brzegowej wybranych kontynentów.  

 

Wymienionym zestawom nazw przyporządkuj odpowiedni kontynent.    

 

A. Półwyspy: Jukatan, Nowa Szkocja  

     Wyspy: Ellesmere’a, Nowa Funlandia, Ziemia Baffina  

B. Półwyspy: Gydański, Jamał  

     Wyspy: Kurylskie, Mindanao, Sikoku 

C. Półwyspy: Istria, Jutlandzki  

     Wyspy: Fryzyjskie, Hebrydy, Zelandia  

 

a) Afryka 

b) Ameryka Północna  

c) Ameryka Południowa 

d) Antarktyda 

e) Australia 

f) Azja 

g) Europa 
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Zadanie 22. (0 – 4 p.) 

 

W zamieszczonym poniżej zestawie nazw wskaż: obszary fałdowań mezozoicznych                

i kenozoicznych, obszary fałdowań paleozoicznych, platformy prekambryjskie, tarcze.  

 

A. Ałtaj  

B. bałtycka  

C. Góry Betyckie  

D. Góry Smocze  

E. gujańska  

F. Hindukusz  

G. kanadyjska 

H. Kaukaz 

I. saharyjska  

J. syberyjska 

K. Appalachy 

L. wschodnioeuropejska 

 

a) obszary fałdowań mezozoicznych i kenozoicznych 

b) obszary fałdowań paleozoicznych 

c) platformy prekambryjskie 

d) tarcze  

                      

Zadanie 23. (0 – 4 p.) 

 

Do pojęcia geograficznego przypisz odpowiedni obiekt geograficzny.  

 

A. cieśnina  

B. jezioro 

C. kotlina 

D. łańcuch górski 

E. morze 

F. nizina 

G. przylądek 

H. pustynia 

I. rzeka 

J. szczyt górski 
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K. wodospad 

L. wulkan 

M. wyżyna 

N. zatoka 

 

a) Anatolijska  

b) Arafura  

c) Atakama  

d) Biskajska  

e) Chimborazo  

f) Indygirka 

g) Iquaçu  

h) Kaskadowe 

i) Kaszgarska  

j) Magellana 

k) Masyw Vinsona 

l) Matapan 

m) Tanganika 

n) Turańska 

 

 

Zadanie 24. (0 – 4 p.) 

 

Diagramy kołowe przedstawiają udział procentowy powierzchni zlewisk i obszarów 

bezodpływowych w powierzchni poszczególnych kontynentów. 

 

 

 

 

 

 



 18 

 
 

Każdemu kontynentowi przyporządkuj odpowiedni diagram kołowy. 

 

A. Afryka  

B. Ameryka Środkowa i Południowa  

C. Ameryka Północna  

D. Antarktyda 

E. Australia  

F. Azja 

G. Europa 

 

a) diagram nr 1 

b) diagram nr 2 

c) diagram nr 3 

d) diagram nr 4 

e) diagram nr 5 

f) diagram nr 6 

g) diagram nr 7 

 

Zadanie 25. (0 – 3 p.) 

 

Niżej wymienione państwa przyporządkuj do odpowiedniej grupy państw. 

 

A. Laos, Malezja  

B. Belize, Kostaryka, Salwador 

C. Gujana, Surinam  

D. Gabon, Kamerun, Lesotho  

E. Bahrajn, Jemen, Oman  

F. Tonga, Vanuatu, Wyspy Salomona 
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G. Chiny, Indie, Indonezja, Stany Zjednoczone  

 

a) państwa Afryki 

b) państwa Ameryki Południowej 

c) państwa Ameryki Środkowej 

d) państwa Azji Południowo-Wschodniej 

e) państwa Bliskiego Wschodu 

f) państwa o największej liczbie ludności 

g) państwa Oceanii 

 

 

 


