
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z DZIAŁU 4 POZNAJEMY KRAJOBRAZY NIZIN 

Imię i nazwisko……………………………………. Klasa 5…… Data…………………… 

1. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca po 4 najbardziej znane zabytki 

Warszawy i Gdańska: 

WARSZAWA GDAŃSK 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

2. Opisz w 4-5 zdaniach jeden z omawianych Parków Narodowych. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Dopasuj podane określenia do rodzajów krajobrazów: 

leśny wiejski górski przemysłowy pojezierny rolniczy miejski  

 

Krajobrazy naturalne:………………………………………………………………………… 

Krajobraz kulturowe:………………………………………………………………………… 

4. Określ, czy podane zdania dotyczące Morza Bałtyckiego są prawdziwe (P), czy 

fałszywe (F). 

…… Morze Bałtyckie jest morzem płytkim i chłodnym.  

…… Wody Morza Bałtyckiego są bardzo zasolone. 

…… Morze Bałtyckie jest ze wszystkich stron otoczone lądem, czyli jest morzem 

śródlądowym. 

…… W Morzu Bałtyckim światło przenika do głębokości 60 metrów. 

…… W wodach Morza Bałtyckiego nie występują glony. 

…… *Bursztyn to zastygła żywica pochodząca z drzew iglastych żyjących na obszarach 

nadbałtyckich bardzo dawno temu (45 mln lat). 

5. Cieśnina to: 

a) przekształcenie krajobrazu naturalnego przez człowieka 

b) płytkie i wąskie pasy, które oddzielają od siebie dwa obszary lądowe 

6. Depresja to: 

a) obszar lądu położony poniżej poziomu morza 

b) obszar lądu położony powyżej poziomu morza 

7. Wydmy ruchome to: 

a) usypane z piasku przez wiatr wzniesienia, które mogą przesuwać się na znaczne odległości 



b) „strumienie” wody morskiej płynącej wzdłuż wybrzeża 

8. Uzupełnij zdania: 

Obszar pojezierzy został ukształtowany przez ………………….. . Największym polskim 

jeziorem jest jezioro ……………………., znajduje się na pojezierzu…………………... . 

Natomiast, najgłębszym polskim jeziorem jest jezioro …………………., znajdujące się na 

pojezierzu…………………………. . Najniżej położony obszar w Polsce to 

………………………………. . Największa kraina Polski, na której terenie znajduje się 

stolica Polski to Nizina………………… .  

9. Napisz, jakie miasta wchodzą w skład Trójmiasta:…………………………………….. . 

10. Wymień po dwie cechy krajobrazu nizinnego i wielkomiejskiego. 

Krajobraz nizinny: 

a) 

b) 

Krajobraz wielkomiejski: 

a) 

b) 

11. Wpisz w odpowiednie miejsca na mapie podane poniżej nazwy: 

Morze Bałtyckie; Żuławy Wiślane; Pojezierze Mazurskie; Nizinę Mazowiecką;  

Nizinę Wielkopolską; Białowieski Park Narodowy 

 

 


