
ZADANIA Z IBE   październik 2011 GEOGRAFIA 

1. Czy grozi nam katastrofa energetyczna? 
Czy musimy szukać nowych źródeł energii, gdyż zasoby węgla wkrótce się wyczerpią? 

Rysunek 1  |  Udział paliw wykorzystanych do produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2007 roku. 

Źródło: opracowanie J. Hałaczek (IBE) na podstawie informacji opublikowanych na 

stronach www.lw.com.pl oraz www.cire.pl. 

Rysunek 2  |  Oszacowane zasoby węgla kamiennego i jego wydobycie w Polsce w latach 1989-2008. 

Źródło: opracowanie T. Opach (IBE) na podstawie 

wykresu opublikowanego na stronie http://surowce-mineralne.pgi.gov.pl/w_kamienny.htm. 

Zadanie 1  Na podstawie informacji odczytanych z wykresu (rysunek 2) ustal, które zdania są prawdziwe, 

a które fałszywe. 

1. W 1989 roku wydobycie węgla kamiennego było większe, niż jego zasoby.  Prawda  /   Fałsz 

3. 
Najniższe wydobycie w przedstawionym okresie odnotowano w 2008 roku i 

wynosiło 18 mld ton. 
 Prawda  /   Fałsz 

3. 
Największy spadek wydobycia węgla w stosunku rok do roku nastąpił 

między 1989 i 1990 rokiem oraz między 1997 i 1998 rokiem. 
 Prawda  /   Fałsz 

 

Zadanie 2 

Korzystając z wykresu (rysunek 1) i diagramu (rysunek 2) oceń prawdziwość wniosków zaznaczając 

odpowiedni kwadrat. 

  Wniosek     Czy jest prawdziwy? 

1. 
Spadek wydobycia węgla kamiennego stał się  

przyczyną zamykania nierentownych kopalń. 

 Prawda 

 Fałsz 

 Nie da się stwierdzić 

2. 

Mimo, że wydobycie węgla kamiennego Polsce  

w XXI w. spada, nadal jest on najważniejszym  

surowcem energetycznym naszego kraju. 

 Prawda 

 Fałsz 

 Nie da się stwierdzić 

3. 

W latach 2004-2008 wydobycie węgla spada,  

dzięki temu zasoby utrzymują się na prawie  

stałym poziomie. 

 Prawda 

 Fałsz 

 Nie da się stwierdzić 

 

2. Czytanie mapy ogólnogeograficznej 
Z pewnością każdy z nas był lub będzie w takiej sytuacji – znajdujesz się w nieznanym terenie z mapą w 

dłoni. 

http://www.lw.com.pl/
http://www.cire.pl/
http://surowce-mineralne.pgi.gov.pl/w_kamienny.htm.


Autor: W. Grajkowski                 Źródło: zasoby własne IBE 

Zadanie 1   Korzystając z przedstawionych na mapie poziomic określ, które z poniższych stwierdzeń są 

prawdziwe, a które fałszywe. 

  Stwierdzenie Prawda czy fałsz? 

1. Rutka wpada do Jeziora Białego (a nie wypływa z niego).  Prawda  /   Fałsz 

2. Oba mosty na Rutce znajdują się poniżej 220 m n.p.m.  Prawda  /   Fałsz 

3. Adamowo jest położone wyżej n.p.m. niż Stara Wieś.  Prawda  /   Fałsz 

 

Zadanie 2    Na mapie odległość od Starej Wsi do mostu na Rutce wynosi około 2 cm. Ile wynosi ta 

odległość w rzeczywistości?     A. 100 m        B. 1 km              C. 10 km            D. 100 km 

 

Zadanie 3 

Autor: W. Grajkowski     Źródło: zasoby własne IBE 

Powyższy rysunek przedstawia widok roztaczający się z jednego z punktów oznaczonych na mapie literą 

otoczoną kółkiem. 

Wskaż, który to punkt, zaznaczając właściwą literę.  A       B      C       D       E        F 

 

3 . Sąsiedzi Polski 
W tabeli przedstawiono wybrane cechy czterech krajów. Nazwy tych krajów podano poniżej i oznaczono 

numerami 1–4. Wpisz do tabeli numery odpowiednich krajów. 

Numer kraju 
Liczba ludności 

w mln 

Zatrudnienie 

w rolnictwie w % 

Stopień zalesienia 

w % 

  82,4 2,3 32 

  38,1 18,0 30 

  5,3 5,1 40 

  45,9 19,4 17 

Polska – 1;    Niemcy – 2;    Słowacja – 3;    Ukraina – 4 

 

4. Antarktyda 
W tabelach rekordów klimatycznych Ziemi znajdziemy informację, że najniższą temperaturę powietrza na 

Ziemi zanotowano na Antarktydzie, w rosyjskiej stacji naukowej „Wostok”. Wyniosła ona –89,2ºC ! 

Dlaczego na tym kontynencie jest tak zimno? 

Z wymienionych poniżej zdań wybierz czynniki klimatotwórcze, które wpływają na skrajnie niskie 

temperatury powietrza na Antarktydzie. 



  Czynniki wpływające na temperaturę Tak czy nie? 

1. Położenie w wysokich szerokościach geograficznych (powyżej koła polarnego).  Tak  /   Nie 

2. Mała wysokość Słońca nad horyzontem w czasie lata polarnego.  Tak  /   Nie 

3. Stałe zachmurzenie i częste opady obniżające ilość ciepła otrzymywanego od Słońca.   Tak  /   Nie 

4. 
Średnia grubość pokrywy lodowej równa 2300 m, co zwiększa wysokość bezwzględną 

obszaru.  
 Tak  /   Nie 

 

5. Prognoza pogody 
W  lipcu nadano w  radio komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW): 

Dziś mamy ostatni dzień oddziaływania wyżu z centrum nad Węgrami. Od jutra zacznie nad Polskę 

napływać masa powietrza polarno-morskiego, znajdziemy się na skraju niżu znad północnego Atlantyku. 

Jakiej pogody możemy się spodziewać po takim komunikacie? 

Lp. Zmiana pogody Czy można się jej spodziewać? 

1. Wzrośnie średnia temperatura dobowa. Tak  /   Nie 

2. Wystąpią opady. Tak  /   Nie 

3. Wzrośnie ciśnienie atmosferyczne. Tak  /   Nie 

4. Niebo stanie się bezchmurne. Tak  /   Nie 

 

6. Skutki działania wody 
Na fotografiach poniżej zaznaczono charakterystyczne elementy krajobrazu pewnych krain 

geograficznych. 

 

Źródła: 
http://www.mariusztravel.com/zdjecia/rumunia/13_rumunia_jaskinia_magura.JPG 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Maczuga_Herkulesa_from_Castle.JPG 

http://www.lasbielanski.waw.pl/zdjecia_dawniej_06_las_01.html 

http://gfx.dlastudenta.pl/photos/naszym_zdaniem/my_spoleczenstwo/plaza_wawel.jpg 

Które z tych elementów powstały w wyniku niszczącej, a które w wyniku budującej działalności wody? 

Element krajobrazu 

pokazany na fotografii 

Działalność wody: 

niszcząca budująca 

1   

2   

3   

4   

http://www.mariusztravel.com/zdjecia/rumunia/13_rumunia_jaskinia_magura.JPG
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Maczuga_Herkulesa_from_Castle.JPG
http://www.lasbielanski.waw.pl/zdjecia_dawniej_06_las_01.html
http://gfx.dlastudenta.pl/photos/naszym_zdaniem/my_spoleczenstwo/plaza_wawel.jpg


 

7. Skały 
Uczniowie z różnych regionów Polski prezentowali na internetowym forum geograficznym skały 

występujące w ich najbliższej okolicy. Poniżej zamieszczono opisy tych skał. 

A. Skała występująca w  naszej okolicy należy do surowców energetycznych. Wydobywa się ją 

metodą odkrywkową. 

B. Nazwa naszego regionu czasem podawana jest w formie wskazującej na okres powstania 

występujących tutaj skał. Są one wykorzystywane do produkcji cementu. 

C. Powszechnie występująca w naszym regionie skała jest podstawowym surowcem do produkcji 

szkła. Jest to skała osadowa okruchowa, występuje w wielu miejscach w Polsce. 

D. Skała wydobywana w naszym regionie znajduje zastosowanie m.in w przemyśle chemicznym i 

spożywczym. W  Polsce wydobywana jest m.in. w postaci roztworu wodnego. 

Przyporządkuj opisy podanym w tabeli nazwom skał. 

Lp. Nazwa skały Oznaczenie opisu 

1. Piasek  A  /   B  /   C  /   D 

2. Wapień  A  /   B  /   C  /   D 

3. Węgiel brunatny  A  /   B  /   C  /   D 

4. Sól kamienna  A  /   B  /   C  /   D 

 

8. Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi 
 

Zadanie 1  Określ, które z podanych w tabeli faktów są następstwami ruchu obrotowego, a które – ruchu 

obiegowego Ziemi wokół Słońca. 

Lp. Fakt Jest to następstwo ruchu 

1. Każda doba składa się z dnia i nocy. obiegowego obrotowego 

2. W styczniu w Rio de Janeiro (Brazylia) jest lato. obiegowego obrotowego 

3. W  Polsce tuż przed Bożym Narodzeniem dzień jest bardzo krótki. obiegowego obrotowego 

4. Podróżując z Wielkiej Brytanii do Rosji, zmieniasz strefę czasową. obiegowego obrotowego 

5. W Polsce słońce latem góruje wyżej niż zimą. obiegowego obrotowego 

 

Zadanie 2 

Który miesiąc i jaką porę doby mamy w Polsce w chwili przedstawionej na rysunku? 

 

Rysunek przedstawia 

miesiąc: porę doby: 

A. Marzec 1. Wschód słońca 

B. Czerwiec 2. Południe 

C. Wrzesień 3. Zachód słońca 

D. Grudzień 4. Północ 

 


