
Sprawdzian z geografii  kl. VIII   „Ameryka Północna i Południowa”                            poniedziałek       27.04.20 

 Witam ósmoklasiści. Poniżej znajdują się pytania dotyczące omówionych zagadnień Ameryki. Nie musisz 

drukować tych pytań. Przeczytaj, przeanalizuj uważnie i odpowiedz metodą Prawda/Fałsz, czyli P/F na karcie 

odpowiedzi. Jest ona w osobnym dokumencie. Możesz ją narysować w zeszycie i wpisać wybrane odpowiedzi.                                                                

               Po wykonaniu zadań wyślij tylko kartę odpowiedzi 27.04.20  do godziny 14.00                                                            

              Adres mailowy wladyslawaklecka@gmail.com  

Pytania: 

1. Umowną granicą pomiędzy Ameryką Północną, a Południową jest Cieśnina Magellana. 
2. Nizina Hudsońska to obszar położony w strefie klimatu subpolarnego. 
3. Wilgotne lasy równikowe porastające Nizinę Amazonki nazywamy pampą. 
4. Gwałtownie wirująca kolumna powietrza to cyklon. 
5. Największy system górski położony w zachodniej części Ameryki Północnej to Kordyliery. 
6. Największy system rzeczny Ameryki Południowej to Amazonka-Ukajali. 
7. J. Michigan jest największym jeziorem Ameryki Północnej. 
8. Wzdłuż wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej płynie chłodny Prąd Brazylijski. 
9. Amerykę Północną cechuje równoleżnikowy układ form rzeźby terenu. 
10. Andy zostały sfałdowane w czasie alpejskich ruchów górotwórczych. 
11. Ludność, która pierwsza migrowała do Ameryki była pochodzenia azjatyckiego. 
12. Największa gęstość zaludnienia w Ameryce Północnej występuje w zachodniej części kontynentu. 
13. W dolinie Amazonki jest dostatek wody, dlatego występują tu duże skupiska ludności. 
14.  Najludniejszym miastem Brazylii jest Sao Paulo. 
15. Megalopolis Chi-Pitts jest położone na wschodnim  wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. 
16. Dla stolicy Kuby charakterystyczna jest zabudowa kolonialna. 
17. Zatoka Hudsońska jest rozległa i łączy się z Atlantykiem, stąd zima jest tam łagodna, a zatoka nie zamarza.  
18. Około 7 % powierzchni Kanady to obszary użytkowane rolniczo. 
19. Kanadyjskie Quebec to miasto założone przez hiszpańskich kolonizatorów. 
20. Potomkowie Murzynów i Indian to Zambozi. 
21. Stolica Wenezueli leży na 10°długości N i 66° szerokości W. 
22. High-tech to przemysł, którego kolebką jest Brazylia. 
23. Hollywood to dzielnica Los Angeles leżącego na zachodnim wybrzeżu. 
24. Wysokie PKB wpływa  na wzrost zamożności mieszkańców USA. 
25. Prąd Alaski powoduje ochłodzenie Płw. Alaska. 
26. Stolica Brazylii leży daleko od równika, dlatego słońce nigdy nie świeci tam w zenicie. 
27. „Wyspa Słońca” to teren uważany przez Indian za święte miejsce. 
28. Fawele występują w Brazylii, w sąsiedztwie bogatych dzielnic. 
29. Stolica Peru leży na wschód od Brasilii. 
30. Wycinka lasu w Amazonii wpływa na erozję gleb. 
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