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1. Odpowiedz na zagadki dotyczące województwa łódzkiego. Staraj się udzielić jak najciekawszą 
i wyczerpującą odpowiedź (do 5 zdań). 

a) Jaki wyjątkowy zabytek znajduje się w Czarnocinie? 
b) Gdzie w województwie szukać wapienników? 
c) Dlaczego huty szkła w Piotrkowie Trybunalskim nosiły nazwy „Kara” i „Hortensja”? 
2. Na mapie konturowej Polski wydzielono kwadratami regiony, które są przedstawione w większej skali na 

sześciu mapkach. Dopasuj kwadraty A – F do pustych kwadratów na mapie Polski. 

 
3. Młody Geograf wyruszył w podróż drogą lądową z portugalskiej Lizbony do włoskiej Wenecji. Jego trasę 

oznaczono linią kropkową na mapie poniżej tekstu. Rozpoznaj miejsca, które odwiedził w czasie swej 
wędrówki i wpisz ich nazwy w wykropkowane miejsca w tekście. 

Młody Geograf wyruszył z Lizbony leżącej u ujścia rzeki ................................. Na początku wędrówki odwiedził 

najdalej na zachód wysunięty skrawek stałego lądu w Europie –Przylądek ......................................Kierując się wzdłuż 

wybrzeża ku północy przekroczył inną dużą rzekę Półwyspu Iberyjskiego, mającą źródła w Hiszpanii –.........................  

U jej ujścia na prawym brzegu leży drugie pod względem liczby mieszkańców miasto Portugalii –..............................., 

które dało nazwę gatunkowi znanego czerwonego wina. Wędrował ku północy do wielkiego ośrodka 

pielgrzymkowego –................................................., gdzie znajduje się grób świętego Jakuba. Zrobił jeszcze krótką 

wycieczkę ku zachodowi, na przylądek uznawany niegdyś za kraniec świata–....................................i ostatecznie 

pożegnał się z Atlantykiem. Wędrując ku wschodowi odwiedził słynne z gonitw byków miasto......................................, 

a następnie dotarł do drugiego pod względem liczby mieszkańców miasta Hiszpanii, stolicy Katalonii –

........................................Teraz znów wyruszył na północ, przekroczył łańcuch górski ....................................., którym 

biegnie granica z Francją. Jego droga prowadziła przez ...................................–historyczną krainę leżącą między 

Masywem Centralnym a Morzem Śródziemnym. W mieście, które było niegdyś siedzibą papiestwa –

............................................... –przekroczył wielką rzekę ........................,biorącą początek w Alpach w Szwajcarii. 

Zwiedził leżące niedaleko jej ujścia wielkie miasto portowe ..................................–od nazwy tego miasta wywodzi się 

nazwa francuskiego hymnu narodowego. Jadąc dalej na wschód odwiedził słynne z festiwali filmowych 

..................................., a następnie największe miasto Lazurowego Wybrzeża, wielki ośrodek turystyczny 

i wypoczynkowy –...................................i leżące tuż obok miniaturowe księstwo ..........................Po przekroczeniu 

granicy włoskiej podróżował dalej wzdłuż brzegu do wielkiego portu, prawdopodobnego miejsca urodzin Krzysztofa 

Kolumba –....................................Następnie pokonał góry ..............................i przekraczając najdłuższą włoską rzekę  

..........................i leżącą nad nią Nizinę ......................................., dotarł do największego ośrodka przemysłowego 

północnych Włoch, znanego też z opery La Scala i z gotyckiej katedry ........................................Stąd już tylko krok, by 

wędrując u podnóża Alp odwiedzić największe włoskie jezioro –..............................., następnie miasto Romea i Julii 

–.................................. i zakończyć podróż w Wenecji, leżącej nad Morzem................................, stanowiącym  

odnogę Morza Śródziemnego. 
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4. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując nazwy odpowiednich rzek. 
a) Najdłuższa (2660 km) rzeka Afryki należąca do zlewiska Oceanu Indyjskiego to .................................... 

b) Najdłuższa (3190 km) rzeka Ameryki należąca do zlewiska Oceanu Spokojnego to ................................ 

c) Najdłuższa (3530 km) na świecie rzeka płynąca na obszarze bezodpływowym to .................................... 

5. Podkreśl nazwę rzeki, która przepływa przez wymienione państwa (w podanej kolejności). 
a) Chiny      Indie       Pakistan 

Amu-Daria, Brahmaputra,  Ganges, Indus 
b) Rosja      Białoruś     Ukraina 

Dniepr,  Dniestr,  Don,  Dźwina 
c) Chiny     Kazachstan      Rosja 

Amur,  Irtysz,  Jenisej,  Lena 
6. Co to za miejsce w Piotrkowie? Napisz najbardziej dokładną lokalizację oraz nazwę. 

 


