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1.  Test konkursowy zawiera 32 zadania. 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. (0-1 p.) 

Wybierz dokończenie zdania poprawnie opisującego Sahel. 

 

Sahel to obszar 

A. trawiasty o bardzo żyznych glebach, położony w południowej części Sahary. 

B. wyżyn afrykańskich charakteryzujący się obfitymi opadami atmosferycznymi. 

C. przejściowy pomiędzy pustynią a sawanną, położony na południe od Sahary. 

D. lasów deszczowych porastających rozległe kotliny afrykańskie. 

 

Zadanie 2. (0-2 p.)  

Określ, jaka cecha związana z położeniem geograficznym, łączy kraje wymienione  

w poszczególnych podpunktach. 

 

1. Rosja, Turcja, Kazachstan - …………………………………………………………….. 

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

2. Islandia, Wielka Brytania, Malta - …………………………………………………… 

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

3. Szwajcaria, Białoruś, Słowacja - ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 3. (0-1 p.) 

Do Morza Kaspijskiego uchodzi 

A. Dunaj. 

B. Wołga. 

C. Dniepr. 

D. Niemen. 

 

Zadanie 4. (0-2 p.) 

Obok rzek dopisz odpowiednie litery, którymi oznaczone są ich dopływy. 

 

Missisipi  - …………. 

Amazonka  - …………. 

Ob   - …………. 

Wołga   - …………. 

 

a. Madeira 

b. Missouri 

c. Paragwaj 

d. Irtysz 

e. Oka 

 

Zadanie 5. (0-1 p.) 

Położenie Łomży względem Białegostoku jest zgodne z azymutem 

A. 0° 

B. 90° 

C. 180° 

D. 270° 
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Zadanie 6. (0-4 p.)  

Mapa przedstawia regiony Ameryki Środkowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Wpisz nazwy obiektów geograficznych zaznaczonych na mapie literami A-D.  

 

A - …………………………………………………………………..……… 

B - …………………………………………………………………..……… 

C - …………………………………………………………………..……… 

D - …………………………………………………………………..……… 

II. Opisz na mapie właściwymi numerami wymienione obiekty geograficzne. 

 

1 - M. Sargassowe 

2 - Cieśnina Florydzka 

3 - Haiti 

4 - Zatoka Panamska 

 

Zadanie 7. (0-2 p.) 

Podpisz elementy zaznaczone na rysunku. Wykorzystaj poniższe podpowiedzi. 

studnia subartezyjska, warstwa przepuszczalna, warstwa wodonośna,  

warstwa nieprzepuszczalna, studnia artezyjska 

 

 

A 

D 

B 

C 
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Zadanie 8. (0-1 p.) 

 
Na mapie Europy zaznaczono cztery obiekty - krainę geograficzną, rzekę, morze i półwysep. 

Wybierz właściwy zestaw obiektów. 

A. Alpy (1), Ren (2), M. Norweskie (3), Płw. Bretoński (4) 

B. Pireneje (1), Sekwana (2), M. Norweskie (3), Płw. Apeniński (4) 

C. Alpy (1), Sekwana (2), M. Północne (3), Płw. Bretoński (4) 

D. Pireneje (1), Ren (2), M. Północne (3), Płw. Apeniński (4) 

 

Zadanie 9. (0-1 p.) 

Państwami, które powstały w Europie po roku 1990 są 

A. Słowenia, Chorwacja, Czechy. 

B. Węgry, Rumunia, Bułgaria. 

C. NRD, ZSRR, Czechosłowacja. 

D. Słowacja, Austria, Albania. 

 

Zadanie 10. (0-3 p.) 

Rysunki przedstawiają za pomocą izobar rozkład ciśnienia atmosferycznego na półkuli 

północnej. 

I. Wpisz brakujące wartości izobar. 

II. Oznacz literami W i N ośrodki ciśnienia. 

III. Oznacz strzałkami kierunki wiatru. 
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Zadanie 11. (0-2 p.) 

Przyporządkuj opisanym atrakcjom turystycznym kraj, którego one dotyczą.  

1. Urwiste ściany skalne fiordów, liczne wodospady i białe noce. – ……… 

2. Lawendowe pola, błękit morza oraz urokliwe miasteczka Lazurowego Wybrzeża. – 

……… 

3. Wysokogórskie krajobrazy, przełęcze i lodowce. – ……… 

 

a. Szwajcaria    b. Francja   c. Norwegia   d. Hiszpania   

 

Zadanie 12. (0-1 p.) 

Która gałąź produkcji rolnej odgrywa ważną rolę w gospodarce Australii? Wybierz 

odpowiedź 1 lub 2 oraz uzasadnienie A lub B. 

 

1.  Hodowla owiec 

ponieważ 

A.  

w strukturze użytkowania 

gruntów przeważają łąki i 

pastwiska. 

2.  Uprawa pszenicy i kukurydzy B.  

bardzo dobre gleby są 

podstawą rozwoju dużych 

gospodarstw rolnych. 

 

Zadanie 13. (0-1 p.) 

Wykresy przedstawiają produkcję energii elektrycznej w wybranych państwach sąsiadujących 

z Polską. 

Do poszczególnych wykresów (I – III) dopisz nazwę właściwego kraju spośród podanych. 

 

Kraje: Niemcy, Litwa, Czechy, Słowacja  

 
(źródło danych: http://stat.gov.pl/, energia_ze_zrodel_odnawialnych_w_2015_roku.pdf) 

 

 

I - …………………………………………. 

II - ………………………………………... 

III - ……………………………………….. 

 

http://stat.gov.pl/
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Zadanie 14. (0-2 p.) 

Korzystając z podanych informacji, oblicz rozciągłość równoleżnikową Azji. Obliczenia 

i odpowiedź zapisz w wyznaczonym miejscu. 

 
 

Skrajne punkty Azji Współrzędne geograficzne 

Przylądek Czeluskin 77°45’N, 104°20’E 

Przylądek Dieżniewa 66°N, 169°40’W 

Przylądek Baba 39°30’N, 26°10’E 

Przylądek Piai 1°16’N,103°30’E 

 

Obliczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź ...........°...........’  
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Zadanie 15. (0-1 p.) 

Do krajów Bliskiego Wschodu nie zalicza się 

A. Pakistanu. 

B. Iraku. 

C. Syrii. 

D. Izraela. 

 

Zadanie 16. (0-1 p.) 

Pampa jest krainą geograficzną położoną na obszarze 

A. Brazylii. 

B. Wenezueli. 

C. Argentyny. 

D. Peru. 

 

Zadanie 17. (0-1 p.) 

Zaznacz trzy zdania, które zawierają prawdziwe informacje o gospodarce Japonii. 

A. Podstawą gospodarki Japonii jest bogata baza różnorodnych surowców mineralnych. 

B. Niemal wszystkie surowce mineralne dla przemysłu Japonii pochodzą z importu. 

C. Najlepiej rozwiniętą gałęzią przemysłu Japonii jest hutnictwo żelaza. 

D. Ważnym działem rolnictwa jest chów bydła, które wypasane jest na łąkach górskich. 

E. Największe miasta i okręgi przemysłowe Japonii położone są wzdłuż wybrzeży 

morskich. 

F. W Japonii najbardziej dynamicznie rozwija się przemysł wysokich technologii. 

 

Zadanie 18. (0-1 p.) 

Pierwsza (najstarsza) technopolia, która powstała na terenie Stanów Zjednoczonych to 

A. Boston. 

B. Dolina Krzemowa. 

C. Orange Country. 

D. Austin. 

 

Zadanie 19. (0-1 p.) 

Indianie zaliczani są do odmiany 

A. białej. 

B. żółtej. 

C. czarnej. 

D. mieszanej. 

 

Zadanie 20. (0-1 p.) 

Gwałtowny wzrost ludności miejskiej w Brazylii jest skutkiem 

A. szybkiego rozwoju gospodarczego kraju. 

B. szybkiego rozwój budownictwa w miastach. 

C. migracji ubogiej ludności ze wsi do miast. 

D. szybkiego wzrostu zatrudnienia w usługach. 

 

Zadanie 21. (0-2 p.) 

Skreśl błędne informacje, aby uzyskać poprawną charakterystykę puszczy amazońskiej.  

1. Puszcza amazońska nazywana jest scrubem / selvą. 

2. Wśród drzew licznie występują baobaby / drzewa kauczukowe. 

3. Pod lasami rozwinęły się gleby czerwonoziemy / buroziemy.  
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Zadanie 22. (0-2 p.)  

Określ, które z wymienionych działań związanych z Amazonią są celem ekologów, a które 

władz Brazylii. Wpisz „X” w odpowiednie miejsca tabeli. 

Lp. Działania 
Cele  

ekologów 

Cele  

władz Brazylii 

1. Odciążenie przeludnionych terenów Brazylii.   

2. Ochrona przed erozją gleb.    

3. Zmniejszenie bezrobocia w kraju.   

4. Ochrona Indian przed zmianami w ich życiu.   

 

Zadanie 23. (0-2 p.) 

Na wierzchołku Giewontu w Tatrach, na wysokości 1894 m n.p.m. temperatura powietrza 

wynosi -0,8°C. Oblicz, temperaturę powietrza w Zakopanem, na wysokości 857 m n.p.m. 

Obliczenia wykonaj zgodnie z założeniem, że zmiana temperatury następuje o 0,6°C/100m. 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Zadanie 24. (0-1 p.) 

Która godzina czasu strefowego jest w Los Angeles (118°W) podczas, gdy w Nowym Jorku 

(74°W) w tym samym momencie jest godzina 2:15 czasu strefowego? 

Wybierz prawidłową odpowiedź. 

A. 5:15 tego samego dnia. 

B. 5:35 tego samego dnia. 

C. 23:15 poprzedniego dnia. 

D. 22: 15 poprzedniego dnia. 

Miejsce na obliczenia pomocnicze: 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 25. (0-1 p.) 

Którego dnia Słońce góruje w Gdańsku (5423’N, 1837’E) pod kątem 3537’? 

Obliczenia:  

 

 

 

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 26. (0-2 p.) 

Oblicz współczynnik feminizacji w USA, wiedząc, że w 2016 roku kobiety stanowiły 50,5% 

ludności tego kraju wynoszącej wówczas 324 119 000. Wynik podaj w pełnych wartościach 

liczbowych. 

Obliczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    

Zadanie 27. (0-2 p.) 

Rozpoznaj po opisie atrakcje turystyczne krajów europejskich położonych nad Morzem 

Śródziemnym. Do każdej atrakcji dopisz jej nazwę oraz miasto, w którym ona się znajduje. 

 

1. Dzieło to ma być po ukończeniu najwyższym kościołem świata, z 18 wieżami  

o wrzecionowatych kształtach. Zakończenie budowy planowane jest na rok 2026. 

nazwa atrakcji -  ………..……………………..……….……… 

miasto -   ………..……………………..……….……… 

2. Potężny amfiteatr, na arenie którego odbywały się walki gladiatorów. 

nazwa atrakcji -  ………..……………………..……….……… 

miasto -   ………..……………………..……….……… 

 

Zadanie 28. (0-1 p.) 

Pierwsze polskie wejście na Masyw Vinsona odbyło się 16 stycznia 1995 roku. Dokonała tego 

Mariola Popińska.  

 

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli jest fałszywe. 

 

1.  Polka zdobyła szczyt Antarktydy podczas polarnego lata. P F 

2.  
Polka, zdobywając szczyt Antarktydy, mogła obserwować zjawisko nocy 

polarnej. 
P F 
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Zadanie 29. (0-2 p.) 

Poniżej podano zdania opisujące Indie. Oceń ich prawdziwość. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest 

prawdziwe, lub F, jeżeli jest fałszywe. 

 

1. Rolnictwo stanowi źródło utrzymania jedynie 10% ludności Indii ………….. . 

2. Indie słyną z uprawy kawy ………….. . 

3. Nizina Gangesu jest gęsto zaludniona ponieważ występują tam żyzne gleby 

powulkaniczne ………….. . 

4. W Indiach dynamicznie rozwijają się ośrodki przemysłu high-tech ………….. . 

 

Zadanie 30. (0-2 p.) 

Na schemacie zaznaczono elementy krajobrazu Antarktydy. 

Wybierz, z podanych terminów, właściwe nazwy elementów krajobrazu Antarktydy i wpisz je 

w odpowiednie miejsca na rysunku. 

 

pak lodowy, pole firnowe, nunatak, firn, lodowiec szelfowy, głaz narzutowy, góra lodowa 

 

 

 

 
 

Zadanie 31. (0-1 p.) 

W 1488 roku do Przylądka Dobrej Nadziei dotarł 

A. Krzysztof Kolumb. 

B. Vasco da Gama. 

C. Henryk Żeglarz. 

D. Bartolomeu Diaz. 

 

 

Zadanie 32. (0-2 p.) 

Wymień dwie innowacje (techniczne lub naukowe), które miały decydujący wpływ na rozwój 

żeglugi transatlantyckiej.   

 

1. ………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………... 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

B 

C 


