
Sprawdzian z działu „Rolnictwo i przemysł w Polsce” geografia kl. VII                             8 kwietnia 2020 

Sprawdzian należy napisać w dniu dzisiejszym tzn. w środę 8 kwietnia i przesłać kartę odpowiedzi do godz. 13.00 

W osobnym dokumencie jest karta odpowiedzi, którą można sobie wydrukować albo wykonać  w zeszycie. 

Odsyła się  do mnie tylko wypełnioną kartę odpowiedzi      wladyslawaklecka@gmail.com  

           Odpowiedz na podane pytania metodą P/ F    Wpisz wybraną odpowiedź na kartę odpowiedzi. 

1. Długość okresu wegetacyjnego w Polsce wynosi około 150 dni 

2. Suma opadów atmosferycznych jest wystarczająca dla okresu wegetacyjnego. 

3. W Polsce pracuje w rolnictwie około 20 % zatrudnionych. 

4. Na 20 ha przypada w kraju 1 ciągnik. 

5. Ziemniaki uprawia się głównie na nizinnych polach Wielkopolski. 

6. Polska jest krajem, w którym plony pszenicy są najwyższe spośród państw UE 

7. Buraki cukrowe i pszenica należą do podstawowych roślin uprawianych w Polsce. 

8. Zbiory to ilość zboża zebrana z 1 ha 

9. Zbożem opłacalnym do uprawy ze względu na cenę jest owies. 

10. Pogłowie bydła w Polsce wynosi 9 mln sztuk. 

11. W okolicach Warszawy dynamicznie rozwija się uprawa warzyw i owoców. 

12. Produkcja trzody chlewnej w ostatnich 20-stu latach zmieniała się wielokrotnie. 

13. Korzystne  warunki do rozwoju rolnictwa występują głównie na Mazurach. 

14. Hodowle drobiu w Polsce prowadzi około 0,5 mln gospodarstw rolnych. 

15. Dobra gleba pod uprawę pszenicy jest gleba bielicowa. 

16. P II wojnie światowej w naszej ojczyźnie zaczął rozwijać się przemysł high-tech 

17. Restrukturyzacja przemysłu zaczęła się od momentu wejścia Polski do UE 

18. W ostatnich latach górnictwo zmniejszyło znacznie wydobycie węgla kamiennego. 

19. Przemysł HT to rozwój gałęzi gospodarki opartych na wydobyciu ropy naftowej. 

20. Hydroelektrownie to zakłady produkujące energię pochodząca ze źródeł nieodnawialnych. 

21. Węgiel brunatny nie opłaca się eksportować do innych krajów 

22. Większość elektrowni w Polsce to elektrownie cieplne. 

23. Skrót OZE to Odpowiedni Zasób Energii. 

24. W naszym kraju energia elektryczna pochodzi w większości ze spalania węgla brunatnego. 

25. Energia jądrowa nie jest wytwarzana przez niektóre elektrownie w Polsce. 

26. Geotermia to ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi. 

27. Terminal to miejsce produkcji statków na określony termin.  

28. W szczecińskim porcie przeładowuje się głownie suche towary masowe. 

29. Infrastruktura morska polega na importowaniu dużej ilości ryb. 

30.  Ważną rolę w polskim przemyśle stoczniowym odgrywają stocznie jachtowe. 
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