
Edukacja domowa – zagadnienia do egzaminu – GEOGRAFIA klasa 7 
 
I. Środowisko przyrodniczce Polski 
1. Położenie Polski na mapie – geograficzne i polityczne. 
2. Kraje sąsiadujące z Polską. 
3. Położenie na mapie skrajnych punktów Polski. 
4. Obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Polski na podstawie skrajnych punktów. 
5. Konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Polski. 
6. Ery geologiczne. 
7. Najważniejsze wydarzenia w geologicznych dziejach Polski. 
8. Główne jednostki tektoniczne Polski ich układ na mapie. 
9. Ruchy górotwórcze w dziejach Ziemi – orogenezy. 
10. Łańcuchy górskie i pasam górskie w Polsce. 
11. Góry fałdowe, zrębowe i wulkaniczne w Polsce – jak i w podczas której orogenezy powstały oraz 

ich przykłady. 
12. Rodzaje lodowców. 
13. Krajobraz glacjalny – formy rzeźby polodowcowej – erozyjne i akumulacyjne. 
14. Formy rzeźby polodowcowej w górach. 
15. Zlodowacenia na terenie Polski – zasięg i nazewnictwo. 
16. Pasy ukształtowania powierzchni Polski – położenie na mapie i krótka charakterystyka. 
17. Punkty najwyżej i najniżej położone w Polsce. 
18. Podział skał i przykłady. 
19. Rodzaje surowców mineralnych wydobywanych w Polsce. 
20. Zastosowanie różnych surowców mineralnych w przemyśle. 
21. Rozmieszczenie na mapie surowców mineralnych Polski. 
22. Czynniki kształtujące klimat Polski. 
23. Masy powietrza napływające do Polski. 
24. Rozkład temperatury i opadów na mapie Polski. 
25. Co to jest okres wegetacyjny. 
26. Długość okresu wegetacyjnego w różnych częściach Polski. 
27. Elementy systemu rzecznego – definicje. 
28. Główne rzeki Polski oraz ich ustój. 
29. Wskaż na mapie główne rzeki Polski. 
30. Główne rzeki  Europy oraz ich ustój. 
31. Zlewiska mórz na terenie Polski. 
32. Typy jezior w Polsce oraz przykłady. 
33. Czym jest powódź i jakie są jej skutki. 
34. Rola sztucznych zbiorników wodnych. 
35. Cechy charakterystyczne Morza Bałtyckiego – wielkość, głębokość, linia brzegowa, temperatura, 

zasolenie. 
36. Przyczyny małego zasolenia Morza Bałtyckiego. 
37. Jak powstaje gleba i z jakich warstw się składa (profil glebowy)? 
38. Rodzaje gleb występujących w Polsce. 
39. Rodzaje lasów występujących w Polsce oraz na jakich glebach powstały. 
40. Wskaźnik lesistości Polski i jego zróżnicowanie przestrzenne. 
41. Formy ochrony przyrody w Polsce. 
 
II. Ludność i urbanizacja w Polsce 
42. Podział administracyjny Polski – województwa i ich stolice. 
43. Mapa polityczna Europy – państwa i ich stolice. 
44. Jak zmieniała się liczba ludności Polski po II wojnie światowej do dzisiaj? 



45. Obliczanie współczynnika przyrostu naturalnego. 
46. Wyż i niż demograficzny. 
47. Zmiany liczby ludności Europy. 
48. Piramida płci i wieku Polski. 
49. Ekonomiczne grypy wieku ludności. 
50. Przyczyny ujemnego przyrostu naturalnego i starzenia się polskiego społeczeństwa. 
51. Gęstość zaludnienia w Polsce 
52. Rozmieszczenie ludności Polski. 
53. Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności. 
54. Czym są migracje?  
55. Imigracja i emigracja. 
56. Kierunki migracji wewnętrznych w Polsce oraz ich przyczyny. 
57. Obliczanie współczynnika przyrostu rzeczywistego. 
58. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. 
59. Główne religie wyznawane w Polsce. 
60. Sektory gospodarki. 
61. Struktura zatrudnienia iw  Polsce. 
62. Czym jest bezrobocie i jakie są jego przyczyny i skutki? 
63. Funkcje miast. 
64. Główne miasta Polski. Wskaż na mapie. 
65. Urbanizacja, wskaźnik urbanizacji w Polsce i jego zróżnicowanie przestrzenne. 
66. Wielkość miast w Polsce. 
67. Typy aglomeracji – opis i przykłady. 
68. Przyczyny zmian w strefach podmiejskich miast. 
 
III. Rolnictwo i przemysł Polski 
69. Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce – przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. 
70. Najważniejsze rośliny uprawiane w Polsce. 
71. Najważniejsze zwierzęta hodowane w Polsce. 
72. Proces restrukturyzacji przemysłu w Polsce oraz jego przyczyny i skutki. 
73. Polski przemysł obecnie. 
74. Cechy gospodarki centralnie planowanej oraz rynkowej. 
75. Źródła energii. 
76. Rodzaje elektrowni w Polsce. 
77. Znaczenie OZE w Polsce. 
78. Czynniki wpływające na rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej w Polsce. 
79. Najważniejsze polskie porty morskie. 
80. Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich. 
81. Rodzaje zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego w Polsce i ich przyczyny. 
82. Jak powstają kwaśne opady. 
83. Stan polskich rzek. 
 
IV. Usługi w Polsce 
84. Rodzaje usług i ich przykłady. 
85. Rodzaje transportu w Polsce – charakterystyka. 
86. Czym jest łączność? 
87. Wpływa różnego rodzaju usług na rozwój gospodarczy Polski. 
88. Rozwój dróg, autostrad i linii kolejowych w Polsce. 
89. Czym jest spedycje i centrum logistyczne? 
90. Wpływ transportu na rozwój działalności gospodarczej. 
91. Czym jest handel zagraniczny? 
92. Co to jest import i eksport? 



93. Główni partnerzy handlowi Polski. 
94. Saldo bilansu handlu zagranicznego. 
95. Zmiany salda bilansu handlu zagranicznego. 
96. Główne towary importowane do Polski. 
97. Główne towary eksportowane przez Polskę. 
98. Czym jest turystyka? 
99. Rodzaje turystyki. 
100. Co to jest infrastruktura turystyczna? Przykłady. 
101. Walory turystyczne Polski. 
102. Polskie obiekty na Liście UNESCO. 
103. Walory turystyczne wybrzeża Morza Bałtyckiego. 
104. Walory turystyczne Małopolski. 
 
 
 
 


