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WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 06.03.2019 R. 

 

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 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.) 

Na podstawie zamieszczonej mapy wykonaj poniższe polecenia. 

 
I. Zapisz nazwę kraju oznaczonego na mapie numerem 1. Podaj jego stolicę. 

 

Kraj ………………………………………………….. 

Stolica: ……………………………………………….. 

 

II. Wypisz nazwy państw graniczących z krajem oznaczonym na mapie numerem 1. 

 

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

 

Zadanie 2. (3 p.)  

Pogrupuj kraje sąsiadujące z Polską według dostępu do morza.  

 

1. Morze Bałtyckie  – ……………………..…………………..…………………….. 

2. Morze Czarne  – …………………………..……………………..…………….. 

3. Bez dostępu do morza – ……………………………………………………………….. 

 

 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2018/2019 – SZKOŁA PODSTAWOWA 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

3 z 10 
 

Zadanie 3. (1 p.)  

Podpisz na mapie kraje, z którymi sąsiaduje Polska, będące jednocześnie członkami Unii 

Europejskiej. 

 

 
 

 

Zadanie 4. (1 p.)  

Podkreśl poprawne uzupełnienie poniższych zdań.  

 

Dunaj przepływa przez 7 /10 państw europejskich. Rzeka ta uchodzi do Morza Czarnego / 

Morza Kaspijskiego. 

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Nad Dunajem położone są cztery stolice europejskie: 

A. Wiedeń, Bratysława, Budapeszt, Belgrad. 

B. Wiedeń, Praga, Budapeszt, Belgrad. 

C. Budapeszt, Praga, Bratysława, Bukareszt. 

D. Budapeszt, Bratysława, Bukareszt, Belgrad.  

 

Zadanie 6. (2 p.) 

W wyznaczone miejsca wpisz nazwy obiektów geograficznych Europy zgodnie z opisem. 

 

Największa wyspa  – ……………………………………….. 

Najdłuższa rzeka   – ……………………………………….. 

Największe jezioro  – ……………………………………….. 

Najwyższe góry   – ……………………………………….. 

Największy półwysep  – ……………………………………….. 
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Zadanie 7. (2 p.) 

Oceń prawdziwość zdań charakteryzujących Rosję, wstawiając X w odpowiedniej 

kolumnie    (P-prawda, F- fałsz). 

P F 

1. Niespełna 70% powierzchni Rosji leży w Azji.   

2. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi około 8 osób/km².    

3. Najsłabiej rozwiniętym sektorem w gospodarce jest rolnictwo.   

4. Bajkał, Ładoga i Onega to największe jeziora Rosji.   

 

Zadanie 8. (3 p.)  

Obok wymienionej atrakcji turystycznej wpisz nazwę państwa, na terenie którego dany 

obiekt się znajduje.  
 

Most Karola   – ……………………………………….. 

Ermitaż   – ……………………………………….. 

Ostra Brama   – ……………………………………….. 

Złota Uliczka   – ……………………………………….. 

Neuschwanstein  – ……………………………………….. 

Jaskinia Lodowa  – ……………………………………….. 

Zadanie 9. (1 p.)  

Skutkiem restrukturyzacji przemysłu w Niemczech jest 

A. rozwój hutnictwa. 

B. wzrost wydobycia węgla brunatnego. 

C. ograniczenie wydobycia węgla kamiennego. 

D. spadek znaczenia sektora usług. 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Podpisz oznaczone na poniższym rysunku elementy budowy wulkanu.  

 

1. 
2. 

3. 
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Zadanie 11. (1 p.)  

Dokończ zdanie. 
 

Kraj Skandynawski, na obszarze którego zachodzą zjawiska wulkaniczne to ……………..….. 

 

Zadanie 12. (1 p.)  

Oznacz na mapie literą „A” pas Kotlin Podkarpackich. 

 
 

Zadanie 13. (1 p.)  

Kolumny w jaskiniach krasowych inaczej nazywane są  

A. stalaktytami. 

B. stalagnatami. 

C. stalagmitami. 

D. ostańcami. 

 

Zadanie 14. (2 p.) 

W zdaniach opisujących Pojezierze Mazurskie podkreśl poprawne uzupełnienia zdań. 
 

1. Pojezierze Mazurskie znajduje się w północno-wschodniej / północno-zachodniej 

części Polski.  

2. Największy wpływ na jego krajobraz wywarła działalność lądolodu / wiatru. 

3. Charakterystycznym elementem krajobrazu tej krainy geograficznej są                       

wąwozy / jeziora. 

4. Jedną z najbardziej malowniczych rzek na Pojezierzu Mazurskim jest                            

Narew / Krutynia.  

 

Zadanie 15. (1 p.) 

Do pasa Wyżyn Polskich należy 

A. Roztocze. 

B. Polesie Lubelskie. 

C. Kotlina Sandomierska. 

D. Pogórze Karpackie. 
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Zadanie 16. (1 p.) 

Na Wyżynie Lubelskiej przeważają uprawy 

A. ziemniaków i owsa. 

B. żyta i rzepaku. 

C. pszenicy i buraków cukrowych. 

D. żyta i ziemniaków. 

 

Zadanie 17. (1 p.)  

Na podstawie poniższego opisu podaj nazwę skały oraz nazwę krainy geograficznej, 

będącej miejscem powszechnego występowania tej skały. 

 

To skała zwięzła złożona z pyłu. Łatwo ją rozkruszyć w dłoni. Na tej skale powstały bardzo 

żyzne gleby – czarnoziemy. 

 

Nazwa skały:………………………………………………………………..……………….….. 

Nazwa krainy geograficznej: …………………………………………………………………… 

 

Zadanie 18. (1 p.) 

Szlak Orlich Gniazd znajduje się na obszarze 

A. Pobrzeża Słowińskiego. 

B. Pojezierza Mazurskiego. 

C. Niziny Mazowieckiej. 

D. Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. 

 

Zadanie 19. (2 p.)  

Uzupełnij tabelę. Zapisz nazwy parków położonych w wymienionych krainach 

geograficznych. W kolumnie „Opis parku” wpisz odpowiednią literę (A-C). Jeden opis 

pozostanie bez przyporządkowania.  

 

A. Cechą tego parku jest występowanie obok siebie różnorodnych siedlisk – od podmokłych 

po bardzo suche, w pradolinie zespoły roślinności torfowiskowej występujące na przemian 

z wydmami śródlądowymi porośniętymi przez bory. 

B. Najmniejszy park narodowy w Polsce, chroni rzeźbę krasową rozwiniętą na podłożu 

wapieni jurajskich. 

C. Urozmaicona rzeźba terenu, znaczne wysokości bezwzględne oraz surowe warunki 

pogodowe sprawiają, że przyroda tego parku jest wyjątkowa. 

 

Lp.    

Opis 

parku 

(A-C) 

Nazwa Parku Narodowego 
Kraina 

geograficzna 

1.  

 

 

 

Nizina Mazowiecka 

2.  

 

 

 

Wyżyna Krakowsko 

–Częstochowska 
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Zadanie 20. (1 p.)  

Wpisz w odpowiednie miejsca na schemacie nazwy pięter roślinnych występujących  

w Tatrach. 

 
 

 

Zadanie 21. (2 p.) 

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie kolumny podane poniżej następstwa ruchu 

obrotowego lub obiegowego Ziemi.  

 

występowanie dnia i nocy   

  zmiana miejsc wschodu i zachodu Słońca   

zmiana długości dnia i nocy 

 pozorny ruch gwiazd na sklepieniu niebieskim 

 

Następstwa ruchu obrotowego Następstwa ruchu obiegowego 

 

 

 

 

 

 

 

 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2018/2019 – SZKOŁA PODSTAWOWA 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

8 z 10 
 

Zadanie 22. (2 p.) 

 
 

 

 

Na podstawie rysunku i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania. 

 

1. Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu ............................................................ . 

2. Słońce góruje w zenicie nad ........................................................................................... . 

3. Noc polarna występuje na wybranych obszarach półkuli ..................................................... . 

 

Zadanie 23. (2 p.)  

Oblicz, która godzina czasu słonecznego jest w Lizbonie (8° W), jeśli w Londynie jest 

południe słoneczne. 
 

Obliczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 90° 

N 

S 

90° 

66°33ʹ 

66°33ʹ 

23°27ʹ 

23°27ʹ 

0° 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2018/2019 – SZKOŁA PODSTAWOWA 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

9 z 10 
 

Zadanie 24. (3 p.) 

Każdej strefie oświetlenia Ziemi przyporządkuj zjawiska w niej występujące, wpisując 

w puste miejsca tabeli odpowiednie litery a-f.  

 

Zjawiska:  

a. noc trwająca 24 godziny 

b. zenitalne górowanie Słońca 

c. mała zmienność długości dnia w ciągu roku 

d. występowanie dni polarnych 

e. Słońce nigdy nie góruje w zenicie 

f. wyraźnie zaznaczają się pory roku 

 

 

Strefa oświetlenia Zjawiska 

Podbiegunowa 
 

 

Umiarkowana 
 

 

Międzyzwrotnikowa 
 

 

 

 

 

Zadanie 25. (2 p.) 

Obok punktów skrajnych wyznaczających położenie Polski w Europie wpisz nazwy 

województw, na terenie których znajdują się one. 

 

Jastrzębia Góra  – ……………………………………………….. 

Szczyt Opołonek – ……………………………………………….. 

Zakole Bugu   – ……………………………………………….. 

Zakole Odry   – ……………………………………………….. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 B 

C 


