
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z DZIAŁU 6 POZNAJEMY KRAJOBRAZY GÓR 

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

1. Zaznacz poprawne odpowiedzi: 

 

Gołoborze to: 

a) rumowiska nagich głazów 

b) składowisko odpadów 

c) inna nazwa kamieniołomu 

Szpiczaste szczyty nazywamy: 

a) żlebami                                      b) piargami                                   c) turniami 

Najwyższy wodospad w Polsce to: 

a) Wodogrzmoty Mickiewicza      b) Siklawa                                    c) Roztoka 

Jak nazywamy porywisty, silny, ciepły, wiejący z południa wiatr? 

a) bryza                                          b) wiatr dolinny                           c) wiatr halny 

Temperatura powietrza w górach spada wraz ze wzrostem wysokości nad 

poziomem morza: 

a) co 10 m obniża się mniej więcej o 0,1
0
C 

b) co 100 m obniża się mniej więcej o 0,6
0
C 

c) co 1000 m obniża się mniej więcej o 0,6
0
C 

Najwyższy szczyt polskich gór to: 

a) Łysica 

b) Śnieżka 

c) Rysy 

Najwyższą częścią Sudetów są: 

a) Tatry                                            b) Karkonosze                                c) Łysogóry 

W Tatrach Wysokich znajduje się wiele polodowcowych jezior, które nazywamy: 

a) stawami                                       b) potokami                                    c) strumieniami 

 

2. Wpisz odpowiednie litery alfabetu w odpowiednie miejsca tabeli, dotyczące różnic 

między Tatrami Wysokimi a Zachodnimi. 

TATRY WYSOKIE TATRY ZACHODNIE 

 

 

 

 

A- zbudowane ze skał wapiennych 

B- wyższa część Tatr 

C- zbudowane ze skał granitowych 

D- o krajobrazie wysokogórskim 

E- niższa część Tatr 

F- posiadają liczne jaskinie oraz długie, szerokie doliny 

3. Opisz w 4 zdaniach wybrany górski park narodowy. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



4. Podkreśl zdania, które opisują pogodę panującą w górach. 

 między wierzchołkami gór, a dnami dolin występują duże różnice temperatury 

 zimy są długie, lata chłodne i krótkie 

 lata długie suche i gorące 

 istnieje niebezpieczeństwo lawin 

 często wieje silny wiatr 

 temperatura rzadko spada poniżej 0
0
C  

 występują częste mgły i zachmurzenia 

 może się gwałtownie zmieniać 

5. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca piętro roślinności w Tatrach lub 

charakterystyczny dla danego piętra gatunek roślinności. 

 

Piętro roślinności Charakterystyczny gatunek 

turnie  

 

 goryczka 

 

 kosodrzewina 

 

regiel górny  

 

regiel dolny  

 

 pszenica 

 

 

6. Wymień trzy cechy krajobrazu wysokogórskiego. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………...... 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Połącz opisy z odpowiednim pasmem górskim. 

Góry Świętokrzyskie  

 

Sudety 

 

Karpaty 

 

 

 

 

W tych górach znajduje się najwyższe 

pasmo górskie Polski- Tatry. 

 

To góry średnie, które składają się z kilku 

pasm rozdzielonych kotlinami. Najwyższe 

pasmo to Karkonosze 

 

Zaliczamy je do gór niskich, mają 

zaokrąglone wierzchołki oraz łagodne 

stoki. Najwyższym ich pasmem są 

Łysogóry, a charakterystyczną cechą 

gołoborza



 


