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WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ REJONOWY  – 13.01.2017R. 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 30 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie 

masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 

zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania prowadzący  

do wyniku. 

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się  

z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z linijki, kątomierza i kalkulatora. 

8.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

9.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

10. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

X 

X X 
X 
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Zadanie 1. (0-2) 

Na podstawie mapy Australii wykonaj polecenia. 

I. (0-1) Napisz w ilu strefach czasowych położona jest Australia. 

 

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

 

II. (0-1) W radiu w Melbourne podano informację, że jest godzina 14.00. Zakreskuj strefę,  

w której w tym samym czasie jest godzina 12.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. (0-3) 

Samolot odlatuje z San Francisco (38°N, 122°W) do Tokio (36°N, 140°E) w dniu 

21 listopada (sobota) o godz. 9.30 czasu strefowego. Lot trwa 12 godzin. Oblicz godzinę oraz 

podaj datę lądowania samolotu w Tokio wg czasu strefowego w tym mieście.  

Zapisz odpowiedź.  

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Godzina: ……………, data i dzień tygodnia: ………………..………………… 

 

Zadanie 3. (0-2) 

Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której 22 XII w momencie górowania Słońce 

znajduje się po północnej stronie nieba na wysokości 45°20ʼ. 

Obliczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

  

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………… 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ REJONOWY 

3 z 14 

Zadanie 4. (0-2) 

Na podstawie zamieszczonej mapy, przedstawiającej stacje klimatyczne w Afryce, wykonaj 

poniższe polecenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. (0-1) Określ, dla której stacji klimatycznej – B czy C – właściwe są dane zamieszczone  

w tabeli. 

 II II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

T 23,8 26,6 30,3 34,0 34,0 31,6 28,8 27,0 29,0 30,6 28,2 24,7 29,0 

O 0,4 0,1 3 8 37 80 142 208 84 19 0,2 0 582 
T – średnia temperatura miesięczna w °C 

O – opady miesięczne w mm 
 

Stacja - ……………… 
 

II. (0-1) Wybierz główny czynnik klimatotwórczy, który powoduje, że stacje A oraz D różnią 

się dobowymi amplitudami temperatury powietrza. 

A. rodzaj podłoża 

B. prądy morskie 

C. ukształtowanie terenu 

D. działalność człowieka 
  
Zadanie 5. (0-1) 

 

Schemat kierunków wiania monsunu letniego 

przedstawia ilustracja ……………. 
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Zadanie 6. (0-1) 

Rysunki przedstawiają widome drogi Słońca w dniach równonocy nad horyzontem Bieguna 

Północnego, Warszawy, Równika, Zwrotnika Koziorożca. Dzienną wędrówkę Słońca nad 

Warszawą przedstawia rycina  

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 7. (0-1) 

Antarktydę zamieszkują m.in.  

A. niedźwiedzie polarne. 

B. rosomaki. 

C. pingwiny. 

D. lemingi. 

 

Zadanie 8. (0-1) 

Współcześnie na świecie lądolody występują 

A. na Grenlandii i na Islandii. 

B. na Wyspach Arktycznych i na Antarktydzie. 

C. w Himalajach i w Alpach. 

D. na Grenlandii i na Antarktydzie.   

 

Zadanie 9. (0-1) 

Obszar rozpościerający się wokół Bieguna Południowego, obejmujący leżący tam kontynent 

oraz przyległe wyspy i morza, znajdujący się na południe od 50°- 60°S to  

A. Arktyka. 

B. Antarktyda. 

C. Atlantyda. 

D. Antarktyka. 

 

Zadanie 10. (0-1) 

Szerokość geograficzna Tybetu jest prawie taka sama jak M. Śródziemnego. W Tybecie nie 

uprawia się jednak owoców cytrusowych z powodu 

A. przewagi opadów atmosferycznych w okresie letnim. 

B. surowego klimatu wysokogórskiego. 

C. braku tradycji w uprawie. 

D. częstych plag szarańczy. 

 

1 

2 

3 

4 
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Zadanie 11. (0-3) 

Przyjrzyj się uważnie klimatogramom, a następnie wykonaj polecenia. 

 
I. (0-2) Określ strefę klimatyczną i typ klimatu właściwy dla stacji A oraz stacji B. 

 

Stacja A – strefa klimatyczna ……………………………………………………………….. 

  typ klimatu ……………………………………………………………………… 

 

Stacja B – strefa klimatyczna ……………………………………………………………….. 

  typ klimatu ……………………………………………………………………… 

 

II. (0-1) Wypisz dwie różnice między klimatem stacji A i klimatem stacji B wynikające  

z powyższych klimatogramów. 

 

- …………………………………………………………………….…………………………... 

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

- …………………………………………………………………………….…………………... 

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

 

Zadanie 12. (0-1) 

Wyjaśnij dlaczego najwięksi azjatyccy producenci ryżu: Chiny i Indie, nie są zarazem 

największymi eksporterami tego zboża.  

 

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

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

 

Zadanie 13. (0-1) 

Wśród 11 najdłuższych na świecie tuneli kolejowych (o długości powyżej 20 km), aż 5 

znajduje się w Japonii. Wyjaśnij, jakie warunki środowiska naturalnego zmuszają 

Japończyków do konstrukcji takich szlaków komunikacyjnych.  

 

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

…………………………………………………………………………………………...……… 
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Mapa przedstawia lokalizację wybranych stacji badawczych na Antarktydzie.  

Na podstawie informacji odczytanych z mapy wykonaj polecenia w zadaniu 14.  

 

 
 

Zadanie 14. (0-4) 

I. (0-2) Uzupełnij zdania, posługując się skrótami międzynarodowymi. 
 

1. Polarnicy ze stacji Sanae, aby dojść do stacji Syowa, muszą udać się w kierunku 

…..…..., natomiast, aby dojść do stacji Halley, muszą wędrować w kierunku 

………..……….. . 

2. Aby zdobyć najwyższy szczyt Antarktydy – Vinson, wyruszając z Bieguna 

Południowego, należy udać się w kierunku ……………………….…, wyruszając zaś 

ze stacji Belgrano II, należy podążyć w kierunku ……………………… . 

 

II. (0-1) Odczytaj współrzędne geograficzne stacji Byrd. 
 

Szerokość geograficzna   …………… 

Długość geograficzna   …………… 

 

III. (0-1) Oblicz odległość stacji Byrd od Bieguna Południowego.  
 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 15. (0-1) 

Powierzchnia Filipin to 300 tys. km
2
. W 2012 r. kraj ten zamieszkiwały około 103 mln. ludzi. 

Wykonaj obliczenia i podaj gęstość zaludnienia tego państwa. 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………….. 

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

 

Zadanie 16. (0-2) 

Na podstawie zamieszczonych rysunków wykonaj polecenia. 

 
I. (0-1) Rozpoznaj rodzaje wydm. 

 

Rysunek a – ……………………………………………………………...…………………. 

Rysunek b – ……………………………………………………………………………...…. 

 

II. (0-1) Nazwij proces, wskutek którego powstają wydmy.  

 

Nazwa procesu: …………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 17. (0-2) 

Wpisz w odpowiednie miejsca schematu oznaczenia literowe kolejnych wielkich fal migracji 

ludności do Ameryki, zaczynając od najwcześniejszej. 

 

1. Sprowadzanie czarnoskórej ludności z Afryki – niewolników. 

2. Migracje do Ameryki głównie Hiszpanów i Portugalczyków. 

3. Napływ żółtej odmiany człowieka, która dała początek populacji Indian. 

4. Masowa imigracja ludności europejskiej w XIX wieku. 

5. Napływ do Ameryki imigrantów ze wszystkich kontynentów. 
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Zadanie 18. (0-2) 

„Trwające od dziesięcioleci wycinanie wilgotnych lasów równikowych jest 

zagrożeniem dla zachowania równowagi w środowisku geograficznym. Zmniejszanie się 

powierzchni tych lasów pozbawia naturalnego środowiska ludność tubylczą, wpływa  

na zmianę ich życia. A przecież lasy te, ze względu na wielkość biomasy, dostarczają  

do atmosfery w czasie fotosyntezy duże ilości tlenu. Dlatego mają znaczący wpływ na bilans 

tlenu na Ziemi. Zmniejszanie ich powierzchni powoduje wzrost dwutlenku węgla  

w atmosferze. Wilgotne lasy równikowe zmieniają więc jej skład chemiczny. Mogą wpływać 

na zmiany klimatu w skali lokalnej i globalnej. Mimo to na obszarach wilgotnych lasów 

równikowych prowadzi się hodowlę i wypas bydła, zakłada plantacje np.: kawy, kakao, 

eksploatuje się surowce mineralne, realizuje różne inwestycje np.: budowę dróg i zapór 

wodnych”. 
Na podstawie: Makowski J., Występowanie lasów tropikalnych, UW, Warszawa, 2001.  

Wilczyńscy E i B., Geografia, BGW, Warszawa, 1997.  

 

Wyłącznie na podstawie zamieszczonego tekstu sformułuj dwa przykłady wpływu 

działalności człowieka na środowisko przyrodnicze Amazonii. 

 

1 – …………………………………………………………………………………..…………... 

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

2 – …………………………………………………………………………………………..…... 

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

 

Zadanie 19. (0-1) 

Wstaw znak „X” obok cech charakterystycznych dla miast Brazylii.  
 

1. Średniowieczna zabudowa centrum miast.  

  
2. Występowanie dzielnic biedy (slumsów, faweli).  

  
3. Zamieszkiwanie miast przez ludność jednolitą etnicznie.  

  
4. Narastające zjawisko przestępczości oraz walki gangów.  

  
5. Uporządkowana zabudowa.  

 

Zadanie 20. (0-2) 

Wybierz poprawne dokończenie każdego zdania, zaznaczając odpowiedź A lub B. 

1.  
Rolnictwo Francji reprezentuje typ rolnictwa 

intensywnego 

A o wysokiej towarowości. 

B 
opartego na dużych nakładach pracy 

rolników. 

2.  
Australijski przemysł przetwórczy bazuje  

na surowcach  

A lokalnych. 

B importowanych. 

3.  
W strukturze PKB Stanów Zjednoczonych 

blisko 80% stanowią dochody z 

A przemysłu. 

B usług. 

4.  
Szacuje się, że na Bliskim Wschodzie 

znajduje się około 40% światowych zasobów 

A rud żelaza. 

B gazu ziemnego. 

5.  

Duże obszary leśne są podstawą rozwoju 

przemysłu celulozowo-papierniczego  

i meblarskiego 

A krajów skandynawskich. 

B państw alpejskich. 
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Zadanie 21. (0-2) 

Rozpoznaj sąsiadów Polski na podstawie opisów przedstawiających związki między 

środowiskiem przyrodniczym, a gospodarką. 

 

1. Kraj, w którym występuje największy procent żyznych gleb w ogólnej powierzchni (wśród 

sąsiadów Polski). Spowodowało to rozwój rolnictwa, szczególnie upraw: pszenicy, 

kukurydzy, buraków cukrowych, słonecznika. – ……………………………. . 

 

2. W tym kraju wydobywa się niewiele surowców. Najważniejszym z nich jest torf. Uboga 

baza surowcowa tego państwa uzależnia je od importu surowców z Rosji. – 

………………………………………. . 

 

3. Najbardziej górzysty kraj spośród sąsiadów Polski. Ukształtowanie terenu wpłynęło  

na rozwój turystyki, w tym sportów zimowych oraz energetyki wodnej. Jednocześnie 

odnotowuje się tu niedostatek terenów przydatnych dla uprawy roślin. – ………………….. 

 

4. Rzeki przepływające przez ten kraj mają swoje ujścia w morzach: Bałtyckim, Północnym  

i Czarnym. Połączone kanałami są ważnymi szlakami żeglugi śródlądowej. Nad jedną  

z rzek położony jest port śródlądowy wyróżniający się największymi przeładunkami  

w Europie. – ………………………………… . 

 

Zadanie 22. (0-4) 

Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj numery, którymi na mapie oznaczono:  

 

I. (0-2) Płyty litosfery 
 

nazca - .....   euroazjatycka - …..   pacyficzna - ….. 
 

II. (0-1) Strefy rozsuwania się płyt litosfery: …… oraz ….. .  

 

III. (0-1) Strefę zbliżania się płyt litosfery: ….. . 

9 

10 
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Zadanie 23. (0-2) 

Korzystając z zamieszczonej mapy oraz własnej wiedzy, oceń prawdziwość każdego zdania 

stawiając znak „X” w odpowiedniej komórce tabeli.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prawda Fałsz 

A. W Kalkucie Słońce góruje wcześniej niż w Jakucku.   

B. W Madras dwa razy w roku Słońce góruje w zenicie.   

C. 22 czerwca najdłuższy dzień jest w Norylsku.   

D. W Ojmiakonie występują noce polarne.   

E. 
We wszystkich zaznaczonych na mapie miastach kalendarzowe lato 

rozpoczyna się 22 czerwca.  
  

 

Zadanie 24. (0-4) 

Wymienione poniżej okręgi przemysłowe pogrupuj według określonych kryteriów. 

Okręgi przemysłowe: Ruhry, Osaka, Shaba, Damodar, Górnośląski, Uralski, Bombaj,  

Okręg Północny (we Francji).   

 

Kryteria lokalizacji: 

Złoża węgla kamiennego i/lub brunatnego  –……………………….., ………………..……... 

              …………………………….., ……………………………. 

Występowanie rud metali                      – …………………….., ………………………….. 

Okręgi przemysłowe miast portowych    – …………………....….., ……………….…….….. 
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Zadanie 25. (0-1) 

Spośród wymienionych opisów zaznacz te, które dotyczą strefy Sahelu. 

A. Zamienianie obszarów sawanny na pola uprawne. 

B. Wzrost wydajności w rolnictwie.  

C. Powiększanie obszarów pustynnych. 

D. Spadek liczby ludności. 

 

Zadanie 26. (0-4) 

Zaznacz na mapie za pomocą numerów podane obiekty geograficzne. 

1 – Nizina Zatokowa    5 – Jezioro Erie 

2 – Appalachy     6 – Ziemia Baffina 

3 – Wielkie Równiny    7 – Kuba 

4 – Płw. Jukatan     8 – Zatoka Św. Wawrzyńca 
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Zadanie 27. (0-3) 

Przy podanych numerach wpisz nazwę kraju oznaczonego na mapie oraz jego stolicę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ……………………………………..………. , ………………………………………….. 

2 - ………………………………………..……. , ………………………………………….. 

3 - ………………………………………..……. , ………………………………………….. 

4 - ………………………………………..……. , ………………………………………….. 

5 - ………………………………………..……. , ………………………………………….. 

6 - ………………………………………..……. , ………………………………………….. 

 

Zadanie 28. (0-2) 

Podaj nazwy zbiorników wodnych połączonych za pomocą poniższych cieśnin.  

 

Otranto   ............................................. i ...............................................  

Dardanele   ............................................. i ...............................................  

Gibraltarska    ............................................. i ...............................................  

Ormuz   ............................................. i ...............................................  

 

 

2 

1 

5 

3 
4 

6 
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Zadanie 29. (0-2) 

Rozpoznaj miasta, w których występują przedstawione na fotografiach atrakcje turystyczne 

Europy Południowej.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ……………………………………….  2 - ………………………………………. 

 

3 - ……………………………………….  4 - ………………………………………. 

 

Zadanie 30. (0-2) 

Typom miast europejskich przyporządkuj odpowiadający im opis, wpisując obok właściwe 

litery. 

Miasta:  

na południu Półwyspu Iberyjskiego  – ………   

śródziemnomorskie     – ………  

socjalistyczne     – ………  

      

A. Mają charakterystyczny układ przestrzenny, z ciasnymi, wąskimi uliczkami, dużą liczbą 

kościołów w różnych stylach, pałaców, siedzib bogatych mieszczan. Ulice i chodniki „pną 

się” po zboczach wzniesień. 

B. Zbudowane od podstaw na niezamieszkanym wcześniej obszarze, najczęściej  

w miejscach gdzie później intensywnie rozwijał się przemysł. Brakuje w nich 

historycznych elementów, dominują budynki wielorodzinne (bloki mieszkalne), a obszary 

przemysłowe znajdują się w granicach samego miasta, nierzadko w samym centrum. 

C. Miasta o typowym orientalnym charakterze. Ulice są wąskie, a domy często nie posiadają 

okien „na zewnątrz”, co związane jest z ochranianiem życia rodzinnego przed wścibskim 

wzrokiem sąsiadów. W ich centrum znajduje się meczet, a miasto podzielone jest  

na dzielnice mieszkalne, obszary handlowe (bazary, sklepy, zakłady rzemieślnicze). 

D. Centra tych miast stanowią dzielnice biznesu, o regularnym, prostokątnym układzie ulic  

i wysokiej zabudowie skoncentrowanej na stosunkowo niewielkiej powierzchni.   

2 

4 
3 

1 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 B 

C 


