
Geografia kl. VIII poniedziałek 1 czerwca 2020 

Witam wszystkich.  Dziś piszemy ostatni sprawdzian.  Poniżej znajdują się pytania dotyczące omówionych 

zagadnień Australia i Oceania. Nie musisz drukować tych pytań. Przeczytaj, przeanalizuj uważnie i odpowiedz 

metodą  P/F na karcie odpowiedzi.  Jest ona  na dole strony. Można wydrukować albo narysować w zeszycie.            

Proszę o czytelne wypełnianie karty. Odsyła się  do mnie tylko wypełnioną kartę odpowiedzi bez widocznych pytań . 

Jednocześnie proszę o wysłanie opisanej mapy konturowej wg polecenia z pierwszej lekcji                                

o Australii. Za mapę będzie osobna ocena. Termin nadesłania prac poniedziałek  1 czerwca  godz. 14.00 

 Nieterminowe przysłanie pracy skutkuje niższą punktacją.  

Pytania: 

1. Australia jest najmniejszym kontynentem na Ziemi. 

2. Tasmania jest jedną z wysp Nowej Zelandii. 

3. Wielki Góry Wododziałowe to łańcuch leżący w zachodniej części kontynentu. 

4. Sydney jest jedną z większych stolic świata. 

5. W centralnej części kontynentu nie ma dużych miast z powodu występowania rozległych pustyń. 

6. Perth leży na 115° długości zachodniej 31° szerokości południowej. 

7. Rdzenną ludność Australii stanowią Aborygeni. 

8. Około 75 % osób zatrudnionych pracuje w usługach. 

9.  W centralnej Australii wydobywa się głównie rudy żelaza i manganu. 

10. Walorem turystycznym Australii jest rafa koralowa leżąca u wschodniego wybrzeża kontynentu. 

11. W klimacie zwrotnikowym suchym średnia roczna amplituda temperatury powietrza wynosi blisko 20°C  

12. W stolicy Australii znajduje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków- gmach opery                 

w kształcie żaglowca. 

13. Wielka Zat. Australijska to wcięcie kontynentu u wybrzeży południowych. 

14. Najwyższym punktem Australii jest szczyt Uluru o wysokości 2228 m n.p.m. 

15. Na Wyżynie Zachodnio-Australijskiej znajduje się Wielki Basen Artezyjski.  

16. Rzeki epizodyczne zasilają w wodę  Australię  zwykle przez pół roku. 

17. Australia ma najmniejszą gęstość zaludnienia spośród stale zamieszkałych kontynentów. 

18. Jezioro Eyre zaopatruje w wodę sporą część ludności Australii. 

19. Długie, kręte fiordy to cecha krajobrazu Nowej Zelandii. 

20. W Australii żyją liczne gatunki endemitów, ponieważ obszar ten był pokryty lądolodem. 

21. Atol to rodzaj wyspy występującej  na obszarze Melanezji. 

22. W obrębie Oceanii wyróżniamy cztery główne regiony geograficzne.  

23. W miesiącach czerwiec- wrzesień w Australii jest pełne lato.  

24. Zasoby wód podziemnych w Australii są bardzo duże. 

25. Najwyższym szczytem Australii jest Góra Kościuszki. 

26. Kangur, dziobak i kolczatka to przykłady australijskich reliktów, ponieważ ich organizmy są 

dostosowane do suchego klimatu.  

27. Australijski przemysł opiera się głównie na imporcie surowców mineralnych.  

 

Nr  P/F nr P/F nr P/F 

1.  10.  19.  

2.  11.  20.  

3.  12.  21.  

4.  13.  22.  

5.  14.  23.  

6.  15.  24.  

7.  16.  25.  

8.  17.  26.  

9.  18.  27.  

 


