
………………………………………….. 
  Imię i nzawisko 

 

I Pytania wstępne – na rozgrzewkę 

1. W polskim hymnie wymienione są dwie polskie rzeki. Są to:……………………… 

2. Muzeum Hymnu Narodowego znajduje się w ……………………….. 

3. Mazurek Dąbrowskiego na olimpiadzie dla polskich (srebrnych) medalistów po raz 

pierwszy zagrano w roku ………………. Podczas olimpiady w ……………….. 

4. Wymień miasta, które pełniły rolę stolicy Polski. 

II Środowisko przyrodnicze Polski 

1. Ile wynosi powierzchnia Polski? 

2. Do których mórz Polska ma dostęp? 

3. Która rzeka jest najdłuższą polską rzeką? 

4. Punktem w Polsce najbardziej wysuniętym na północ jest……………… 

5. Geometryczny środek Polski to ………………….. 

6. Poddaj nazwę i wysokość najwyższego polskiego szczytu. 

7. Największe polskie jezioro? 

8. Najgłębsze polskie jezioro? 

9. Najbardziej deszczowy polski miesiąc to ……………. 

10. Najwyższą temperaturę powietrza zmierzono w Polsce w 1921 roku w Pruszkowie, 

wyniosła ona:……………… 

11. Najwyższy polski wodospad to:……………………. 

12. Najdłuższa polska jaskinia to:……………….. 

13.  Polska wyspa to ………………. 

14. Wymień dwa obszary w Polsce, gdzie żyją niedźwiedzie. 

15. Czy w Polskim morzu można zobaczyć foki? 

III Demografia i ludność Polski. 

1. Liczba ludności Polski ……………….. 

2. Wielkość przyrostu naturalnego to …………………. 

3. Polskie społeczeństwo znajduje się w fazie młodości czy starości demograficznej? 

4. Największe województwo w Polsce? 

5. Najmniejsze województwo w Polsce? 

6. Województwo z największą liczbą ludności? 

7. Województwo z najmniejszą liczbą ludności? 

8. W którym polskim mieście mieszka najwięcej ludzi? 

9. W którym polskim zespole miejskim mieszka najwięcej ludzi? 

10. Najludniejsza polska wieś to? 

11. Najstarsze polskie miasto to? 

12. Najmłodsze polskie miasto to? 

13. Największe skupisko Polonii znajduje się w ……………… 

14. W Polsce żyje więcej kobiet czy mężczyzn? 



15. Najliczniejszą mniejszością narodową w Polsce są …………………. 

IV Gospodarka Polski 

1. Polska zajmuje czołowe miejsce na świecie w produkcji pewnych owoców. Są to … 

2. Najwięcej prądu elektrycznego w Polsce wytwarza się podczas spalania ………….. 

3. Największym portem rybackim w Polsce jest …………………… 

4. Największa elektrownia opalana węglem brunatnym w Polsce i Europie znajduje się w 

5. Liczba planowanych polskich autostrad to ………. 

6. Ile polskich miast posiada metro? 

7. Największe polskie lotnisko to port lotniczy w ………………….. 

8. Głównym polskim partnerem handlowym są …………………… 

9. Polscy turyści najchętniej wyjeżdżają do ………….. 

10. Wymień trzy polskie firmy odzieżowe. 

V Atrakcje turystyczne Polski 

1. Najstarszy park narodowy? 

2. Najmłodszy park narodowy? 

3. Największy park narodowy? 

4. Najmniejszy park narodowy? 

5. W Polsce odnaleziono ślady najstarszego czworonożnego zwierzęcia na świecie – tzw. 

tetrapoda. Słynnego na cały świat odkrycia dokonano w ……………………………… 

6. Miastem najchętniej odwiedzanym przez polskich pielgrzymów jest ………………… 

7. Najstarszy polski ogród zoologiczny znajduje się……………………………………. 

8. Największy polski zamek to …………………………. 

9. Najwyższy polski budynek to …………………………….. 

10. Największym średniowiecznym rynkiem może poszczycić się ………………… 

VI Pytania różne 

1. Najstarszy polski uniwersytet to …………………………………………..  

2. Wieś w Polsce, w której gniazduje największa liczba bocianich par. 

3. W Polsce żyje tylko jeden gatunek węża dusiciela. Jest to ………………… 

4. Drzewem chronionym w Polsce od 1423 roku dekretem Władysława Jagiełły jest …… 

5. Najwyższy szczyt pewnego kontynentu nazwano nazwiskiem polskiego podróżnika. O 

którą górę chodzi? 

6. W którym polskim mieście jeżdżą trolejbusy? 

 

I to już koniec. Jeśli udzielisz 95 % poprawnych odpowiedzi otrzymasz ocenę celującą z 

aktywności (waga 1). 


