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1.  Test konkursowy zawiera 25 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. (2 p.)  

Odległość między dwoma miastami mierzy na mapie 15 cm, a w terenie 75 km. Oblicz skalę, 

w której wykonana jest mapa. Zapisz ją w postaci liczbowej i mianowanej. 

Obliczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Zadanie 2. (1 p.) 

Oblicz gęstość zaludnienia na wyspie Tajwan, wiedząc, że powierzchnia tej wyspy wynosi  

35 980 km
2, a mieszka tam 23,5 mln osób. 

Obliczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Zadanie 3. (2 p.) 

Do miejsc położonych w Azji dobierz rekordy, które ich dotyczą. Jeden rekord pozostanie bez 

przyporządkowania. 

 

a. Czerapundżi  

b. Bajkał 

c. Morze Martwe 

d. Morze Kaspijskie 

 

1. największy półwysep 

2. najgłębsza depresja 

3. najwyższa roczna suma opadów atmosferycznych 

4. zbiornik wodny o największej głębokości 

5. jezioro o największej powierzchni 

 

a - ….…  b - ….…  c - …….   d - …….  
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Zadanie 4. (1 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsun letni obrazuje ilustracja 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

 

Zadanie 5. (1 p.)  

Zaznacz trzy problemy dotykające ludność mieszkającą w strefie Sahelu. 

 

A. Nadmiar produkowanej żywności. 

B. Susze. 

C. Intensywna erozja gleb. 

D. Niski przyrost naturalny. 

E. Duże powierzchnie upraw. 

F. Pustynnienie.  

G. Niezależność gospodarcza. 

 

Zadanie 6. (2 p.)  

Wpisz nazwy cieśnin oddzielających od siebie podane kontynenty. Skorzystaj z poniższych 

podpowiedzi.  

 

Cieśniny: Gibraltarska, Bosfor, Kaletańska, Bab al-Mandab, Dardanele, Ormuz, Kattegat, 

Otranto, Beringa, Drake’a 

 

Ameryka Północna - Azja  ………………………………………………………..….. 

Europa - Afryka   …………………………………………………………… 

Azja - Afryka    …………………………………………………………… 

Europa - Azja    ……………………………………………………..…….. 

 

1. 2. 

3. 4. 
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Korzystając z zamieszczonych fotografii, wykonaj zadania nr 7 i 8. 

 

                              
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 7. (3 p.)  

Przyjrzyj się uważnie powyższym fotografiom, a następnie uzupełnij tabelę według 

określonych kryteriów. Skorzystaj z podanych sformułowań. Niektóre z nich pozostaną bez 

przyporządkowania. Niektóre należy wykorzystać dwukrotnie.  
 

Formacja roślinna:  las liściasty, wilgotny las równikowy, sawanna, step. 

Strefa klimatyczna:  okołobiegunowa, zwrotnikowa, równikowa, podzwrotnikowa. 

Typowa roślinność:  porosty, akacje, kakaowce, sosny, storczyki, baobaby. 

Zwierzęta:   koliber, szakal, głuszec. 
 

Kryteria Fotografia I Fotografia II 

Formacja roślinna    

Strefa klimatyczna   

Typowa roślinność    

Zwierzęta    

 

Zadanie 8. (1 p.) 

Podkreśl poprawne dokończenie poniższego zdania. 

Zamieszczony klimatogram przedstawia warunki klimatyczne panujące na obszarze 

z fotografii I / II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. II. 
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Zadanie 9. (1 p.) 
Skreśl miasto, które nie wchodzi w skład wymienionego megalopolis. 

 

BosWash – Waszyngton, Filadelfia, Toronto, Nowy Jork, Boston 

 

Zadanie 10. (2 p.) 

Cyklony tropikalne występują nie tylko w Ameryce Północnej, lecz także w innych częściach 

świata. Podaj nazwy lokalne cyklonów tropikalnych. 

 

1. Nad Oceanem Atlantyckim -     …………………….… 

2. W rejonie Morza Arabskiego -      ………………….…… 

3. Nad północno-zachodnim Pacyfikiem -  ……………………….. 

 

Zadanie 11. (1 p.) 
Utwórz poprawne dokończenie zdania. Wybierz odpowiedź A lub B oraz uzasadnienie  

1 lub 2. 
 

Podstawą rolnictwa Związku Australijskiego jest 

A. hodowla trzody chlewnej, 
 

ponieważ na terenie 

tego kraju jest 

1. 
wysoki popyt na mięso 

wieprzowe. 

B. hodowla owiec i bydła, 2. dużo naturalnych pastwisk. 

 

Zadanie 12. (2 p.) 
Podkreśl właściwe uzupełnienie każdego zdania. 

 

1. Liczba mieszkańców Związku Australijskiego wynosi 24 mln / 124 mln. 

2. Gęstość zaludnienia Związku Australijskiego wynosi 30 os./km² / 3 os./km². 

3. Rdzenni mieszkańcy Australii Aborygeni stanowią 2% / 15% wszystkich Australijczyków. 

 

Zadanie 13. (2 p.) 

Oceń prawdziwość zdań, wstawiając X w odpowiedniej kolumnie (P – prawda, F – fałsz). 

P F 

1. 
W Azji Południowo-Zachodniej są bardzo korzystne warunki  

do uprawy ryżu. 
  

2. Ryż jest zbożem. 
  

3. Z Azji pochodzi 50% światowej produkcji ryżu. 
  

4. Indie to kraj o największych zbiorach ryżu.  
  

 

Zadanie 14. (1 p.) 

Wśród wymienionych państw podkreśl wszystkie te, które położone są na Bliskim 

Wschodzie. 

 

Pakistan, Syria, Kuwejt, Japonia, Chiny, Irak, Rosja  
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Zadanie 15. (3 p.) 

Na podstawie zamieszczonego rysunku dokończ poniższe informacje. 

 

I. Przedstawiony kontynent to – ………………………………………... 

II. Zapisz współrzędne geograficzne punktu B. 

 

długość geograficzna   ………………………………………... 

szerokość geograficzna  ………………………………………...  

III. Poruszając się z punktu C do punktu A, podąża się w kierunku 

………………………... 

 

Zadanie 16. (2 p.)  

Oceń prawdziwość zdań, wstawiając X w odpowiedniej kolumnie (P – prawda, F – fałsz). 

 

  P F 

1. 
Antoni Dobrowolski to pierwszy człowiek, który w ciągu jednego 

roku zdobył oba bieguny Ziemi. 
  

2. W Arktyce działa polska stacja badawcza „Arctowski”.   

3. Obszary Arktyki są zamieszkiwane przez człowieka.   

  

B 

C 
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Zadanie 17. (1 p.) 

Które zdjęcie przedstawia formę gospodarowania w Japonii? Wybierz odpowiedź A lub B 

oraz uzasadnienie 1 lub 2. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Zdjęcie nr 1, 

ponieważ  

1. 
powszechne jest tam tarasowanie stoków w celu 

zwiększenia powierzchni pod uprawy ryżu. 

B. Zdjęcie nr 2, 2. dominuje tam koczownicze pasterstwo. 

 

Zadanie 18. (1 p.)  

Zaznacz poprawne dokończenie zdania, które wyjaśnia znaczenie terminu technopolia. 

 

Technopolie to 

A. placówki naukowo-badawcze i uniwersytety. 

B. ośrodki przemysłowe, w których rozwija się przemysł elektromaszynowy i włókienniczy. 

C. okręgi przemysłowe najmłodszej generacji, w których rozwinął się przemysł wysokich 

technologii. 

D. ośrodki naukowe, w których prowadzi się badania nad udoskonaleniem cech 

genetycznych roślin i zwierząt. 

 

Zadanie 19. (1 p.)  

W zamieszczonym tekście skreśl błędne wyrażenia lub wpisz brakujące sformułowania 

opisujące położenie Azji oraz występujące tam procesy geologiczne. 
 

Azja położona jest na kilku płytach litosfery. Większa część jej obszaru obejmuje 

płytę pacyficzną / euroazjatycką. Na granicy płyt zachodzą intensywne procesy  

…………………………………………… i ………………………..…  …………….………. .  

 

Zadanie 20. (1 p.)  

Na podstawie opisu nazwij państwa leżące w Afryce. 
 

1. Kraj położony we wschodniej części Afryki o bardzo zróżnicowanych krajobrazach. 

Można tam zobaczyć Wielką Afrykańską Piątkę zwierząt. …………………… 

 

2. Kraj położony we wschodniej Afryce, bez dostępu do morza, graniczący z Erytreą. 

Występujące tam trudne warunki przyrodnicze i różnego rodzaju czynniki społeczno-

ekonomiczne skutkują głodem i niedożywieniem ludności. …………………….... 

  

2. 1. 
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Zadanie 21. (2 p.) 

W poniższych zdaniach skreśl błędne określenia.  

 

Nad równikiem / zwrotnikiem powietrze jest silnie nagrzane, więc unosi się / opada, tworząc 

w tym miejscu wyż / niż baryczny. W wyższych warstwach atmosfery powietrze się oziębia, 

a zawarta w nim para wodna ulega kondensacji. Powstają deszcze monsunowe / zenitalne. 

Następnie powietrze przemieszcza się górą w kierunku zwrotników i tam opada ku 

powierzchni Ziemi tworząc niż / wyż baryczny. W strefie tej występują stałe / zmienne wiatry 

zwane pasatami. 

 

Zadanie 22. (1 p.) 

Czynnik przyrodniczy, który zadecydował o dużym zagęszczeniu ludności na Nizinie 

Gangesu to 

A. bogate złoża surowców mineralnych. 

B. żyzne gleby powulkaniczne. 

C. wysoka temperatura powietrza i równomierne opady deszczu w ciągu całego roku. 

D. żyzne gleby powstałe z nanosów rzecznych. 

 

Zadanie 23. (2 p.) 

Wpisz nazwy obiektów geograficznych (1-6) zaznaczonych na mapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Zatoka ……………………………………. 

2 – Zatoka ……………………………………. 

3 – Wyspa ……………………………………. 

4 – Półwysep …………………………………. 

5 – Morze …………………………………….. 

6 – Morze …………………………………….. 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Zadanie 24. (2 p.) 

Oceń prawdziwość zdań, wstawiając X w odpowiedniej kolumnie (P – prawda, F – fałsz). 

P F 

1. 
Największe megalopolis w Ameryce znajduje się na zachodnim 

wybrzeżu. 
  

2. 
Slumsy są charakterystyczne dla wielkich miast Ameryki 

Łacińskiej. 
  

3. W Brazylii slumsy noszą nazwę barriadas.   

4. Oba kontynenty amerykańskie są silnie zurbanizowane.   

 

Zadanie 25. (2 p.) 

W poniższych zdaniach skreśl błędne określenia.  
 

Obszar Amazonii położony jest w klimacie równikowym / zwrotnikowym.  Są tu sprzyjające 

warunki dla rozwoju wilgotnych lasów monsunowych / równikowych. Wśród drzew licznie 

występują baobaby i akacje / drzewa kauczukowe i mahoniowce.  
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 B 

C 


