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WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY  
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
STOPIEŃ REJONOWY – 10.12.2019 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 linijki, 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 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2019/2020 – STOPIEŃ REJONOWY 

2 z 10 

Zadanie 1. (1 p.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwierzę przedstawione na powyższej fotografii to 

A. czepiak. B. irbis. C. fenek. D. tapir. 
 
Zadanie 2. (1 p.) 
Wśród wymienionych poniżej roślin podkreśl nazwy tych, które porastają stepy. 
 

storczyk, ostnica, borówka czernica, kruszyna, akacja, miłek wiosenny 
 

Zadanie 3. (1 p.) 
Las deszczowy strefy umiarkowanej występuje  

A. na zachodnich wybrzeżach Kanady. 
B. w centralnych Chinach. 
C. na Florydzie. 
D. na Półwyspie Malajskim. 

 
Zadanie 4. (1 p.) 
Oceń prawdziwość zdań. Wpisz w wyznaczone miejsca P, jeżeli zdanie jest prawdziwe lub F, 
jeżeli jest fałszywe. 
 

1. Siłę trzęsienia Ziemi określa się za pomocą skali Beauforta.   – ____ 
2. Przyrządem rejestrującym drgania skorupy ziemskiej jest sejsmograf. – ____ 

 
Zadanie 5. (1 p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzupełnij zdanie. 
Na zamieszczonym powyżej rysunku epicentrum oznaczono literą _______ . 
 

C 
B 

A 
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Zadanie 6. (2 p.) 
Na poniższej mapie zaznaczono obszary położone w wybranych strefach klimatycznych.  
 

 
 
Do zamieszczonych poniżej wykresów dopisz w wyznaczonych miejscach odpowiedni numer 
obszaru, w którym panują przedstawione na klimatogramie warunki klimatyczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               __________     ___________              __________ 
 
Zadanie 7. (1 p.)  
Oblicz powierzchnię największej wyspy Japonii - Honsiu, wiedząc, że mieszka tam 103 mln 
osób, a gęstość zaludnienia wynosi 452 os/km2. Wynik zapisz w pełnych wartościach 
liczbowych. 
Obliczenia:  
 
 
 
Odpowiedź:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 8. (2 p.) 
Na podstawie analizy danych statystycznych zawartych w tabeli wykonaj polecenia. 
Bilans handlu zagranicznego w 2017 roku 

Wyszczególnienie 
Świat Ameryka Północna Azja Południowo-

Wschodnia 
w mld dol. USA 

Import 17 419 2841 1269 
Eksport 17 012 1972 1300 
Saldo handlu zagranicznego X   
 

I. Oblicz saldo handlu zagranicznego wymienionych regionów i wpisz jego wartość do tabeli. 
Obliczenia:  
 
 
 
 

II. Napisz poniżej, który region, Ameryka Północna czy Azja Południowo-Wschodnia, miał 
korzystniejsze saldo handlu zagranicznego.  
 
Korzystniejsze saldo handlu zagranicznego w 2017 r. było w ___________________________ 
 
Zadanie 9. (1 p.) 
Na fotografiach przedstawiono charakterystyczne obiekty Azji. Zapisz nazwy państw, na 
terenie których się one znajdują. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ______________________________      2. ______________________________ 
 
Zadanie 10. (2 p.) 
Wybierz poprawne dokończenie każdego zdania, zaznaczając odpowiedź A lub B. 
 

1. Kenia położona jest nad  
A Oceanem Atlantyckim. 
B Oceanem Indyjskim. 

2. Dużą rolę w gospodarce Kenii odgrywa  
A turystyka. 
B wydobycie surowców mineralnych. 

3. Etiopia jest krajem 
A bardzo zróżnicowanym pod względem 

etnicznym, kulturowym i językowym. 
B jednolitym pod względem etnicznym. 

4. Podstawą etiopskiej gospodarki jest  
A rolnictwo. 
B turystyka. 
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Zadanie 11. (2 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Przy zdaniach prawdziwych zaznacz literę P, a przy 
fałszywych literę F. 
 

1. 
Antarktyka obejmuje Antarktydę wraz z lądolodami oraz 
otaczającymi ją wodami i wyspami, czyli obszar położony na 
południe od równoleżnika 60°S. 

P F 

2. Antarktyda jest kontynentem, na którym zgodnie z prawem 
międzynarodowym wolno składować odpady. P F 

3. Środowisko przyrodnicze Antarktydy zostało znacznie 
przekształcone w wyniku wydobycia surowców mineralnych. P F 

 
Zadanie 12. (1 p.) 
Wpisz we właściwe miejsca tabeli litery (A–E) odpowiadające opisom gospodarki Chin 
i Japonii. 

A. Import surowców mineralnych. 
B. Dominują tradycyjne gałęzie przemysłu: hutniczy, maszynowy, włókienniczy. 
C. Uprawia się tu bawełnę, rzepak, tytoń, herbatę, bataty, ziemniaki. 
D. Największe na świecie pogłowie trzody chlewnej. 
E. Bardzo duże znaczenie w gospodarce odgrywa przemysł farmaceutyczny, 

elektroniczny i optyczny. 
 

Chiny Japonia 

  

 
Zadanie 13. (2 p.) 
Wybierz poprawne dokończenie każdego zdania, zaznaczając odpowiedź A lub B. 
 

1. Odpowiednikiem nazwy tajfun w innych częściach świata jest 
A pasat. 
B cyklon tropikalny. 

2. Gwałtownie wirująca kolumna powietrza to 
A tornado. 
B tsunami. 

3. Ogromny układ niskiego ciśnienia utworzony nad nagrzanym 
oceanem to 

A cyklon tropikalny. 
B tornado. 

 
Zadanie 14. (2 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych informacji opisujących gospodarkę Afryki. Przy zdaniach 
prawdziwych zaznacz literę P, a przy fałszywych literę F. 
 

1. Infrastruktura transportowa Afryki jest dobrze rozwinięta dzięki 
bogatym złożom surowców naturalnych i ich wydobyciu. P F 

2. W ostatnich latach w Afryce dynamicznie rozwijają się usługi 
telekomunikacyjne. P F 

3. Większość państw afrykańskich ma bardzo dobrze rozwinięty 
przemysł przetwórczy. P F 
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Zadanie 15. (2 p.) 
Wskazanym na mapie obszarom świata przyporządkuj prawidłowy opis charakteryzujący 
dany obszar, zaznaczając w ramce odpowiednią literę (A–D). Przy dwóch obszarach zaznacz 
dwie poprawne odpowiedzi. 
 

 
 
A. Obfituje w największe na świecie zasoby ropy naftowej. 
B. Występują tu baseny artezyjskie. 
C. Obszar Doliny Krzemowej – najstarszego ośrodka nowoczesnych technologii. 
D. Ze względu na suchy klimat dużą rolę w gospodarce odgrywa hodowla bydła i owiec.    

 
Zadanie 16. (1 p.) 
Spośród przedstawionych poniżej zdań (A–F) zaznacz te, które zawierają prawdziwe 
informacje o Australii. 

A. Część rdzennych mieszkańców Australii nadal prowadzi koczowniczy tryb życia. 
B. Australia jest czołowym eksporterem ropy naftowej. 
C. Stolica Australii to Sydney. 
D. Większość australijskich rzek ma charakter okresowy lub epizodyczny. 
E. Australia jest uboga w wody podziemne. 
F. Największą wyspą Australii jest Tasmania. 

 
Zadanie 17. (3 p.)                                                              
Poniżej wymieniono nazwy obiektów geograficznych, które stanowią granicę między 
kontynentami. Do każdego obiektu dopisz nazwy dwóch kontynentów, które on oddziela. 
 
1. Zatoka Adeńska 

oddziela  ______________________________ od _________________________________ 

2. Cieśnina Bosfor 

oddziela  ______________________________ od _________________________________ 

3. Kanał Panamski 

oddziela  ______________________________ od _________________________________ 

4. Cieśnina Beringa 

oddziela  ______________________________ od _________________________________ 
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Zadanie 18. (1 p.) 
Wybierz poprawne dokończenie każdego zdania, zaznaczając odpowiedź A lub B. 
 

1. Rolnictwo Japonii nie zaspokaja krajowych 
potrzeb, ponieważ 

A jest zacofane i mało wydajne. 

B grunty orne zajmują w Japonii 
zaledwie 11% powierzchni kraju. 

2. 
Czynnikiem mającym wpływ na dynamiczny 
rozwój ośrodków przemysłu high-tech 
w Indiach jest 

A wykształcona anglojęzyczna kadra 
pracownicza. 

B przeludnienie obszarów wiejskich. 
 
Zadanie 19. (3 p.) 
Na podstawie zamieszczonych informacji wykonaj poniższe polecenia. 
 
W mieście X, liczącym 297403 mieszkańców w 2018 roku zaszły następujące zmiany 
ludnościowe: 
- urodziło się 3494 żywych noworodków, 
- zmarło 2700 mieszkańców miasta, 
- wyjechało na stałe z miasta 3401 osób, 
- przybyło na stałe do miasta 3070 osób. 
 
I. Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego w tym mieście.  
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
I. Oblicz saldo migracji w tym mieście.  
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 20. (1 p.) 
Utwórz poprawne zdanie. Zaznacz odpowiedź 1 lub 2 oraz dokończenie A lub B. 
 

 
 

Powyższy rysunek przedstawia roślinę, której 85% światowej produkcji pochodzi z krajów 
azjatyckich. Rośliną tą jest  

1. kawa, 
w produkcji której pierwsze miejsce w świecie zajmują 

A. Chiny. 

2. herbata, B. Indie. 
 
Zadanie 21. (1 p.) 
Jedna z głównych roślin plantacyjnych Afryki to 

A. batat. 
B. bananowiec. 
C. soja. 
D. pszenica. 

 
Zadanie 22. (2 p.) 
Uzupełnij tabelę, wpisując po dwa czynniki, które zdecydowały o gęstości zaludnienia na 
Nizinie Chińskiej i na Wyżynie Tybetańskiej. 
 

Region 
geograficzny Gęstość zaludnienia Czynniki decydujące o gęstości zaludnienia 

Nizina Chińska Około 500 os./km² 

- 

- 

Wyżyna 
Tybetańska Poniżej 1 os./km² 

- 

- 

 
Zadanie 23. (1 p.) 
W wyznaczonym miejscu zapisz rodzaj monsunu, który przedstawia poniższy rysunek. 
 

 
 

monsun ________________________ 
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Zadanie 24. (3 p.) 
Uzupełnij tabelę wymienionymi poniżej nazwami geograficznymi, zgodnie z kryterium 
przyporządkowania. Niektóre komórki tabeli pozostaną puste. 
 
Nazwy geograficzne:  
Św. Wawrzyńca, Zatokowa, Appalachy, Darling, Wielkie Góry Wododziałowe, Brazylijska, 
Eyre, Andy, Maracaibo 
 

Kontynent Góry Wyżyna Nizina Rzeka Jezioro 

Ameryka 
Północna 

     

Ameryka 
Południowa 

     

Australia       

 
Zadanie 25. (2 p.) 
Na podstawie fragmentu opisu pochodzącego z dodatkowej literatury (https://www.poznaj-
swiat.pl/artykul) dokończ poniższe zdania. 
I. 
 „Ten monolit tkwi w samym środku bezbrzeżnej pustyni. Zbudowany z prekambryjskich 
piaskowców jest jedną z najstarszych skał Ziemi… Terenom wokół  tej góry przypisuje się 
występowanie różnych zjawisk paranormalnych, jak pojawianie się na niebie 
niezidentyfikowanych obiektów, czy znikanie ludzi. Sama zaś skała w zdumiewający sposób 
wielokrotnie zmienia barwy w ciągu dnia. To właśnie ten fenomen każdego wieczora 
gromadzi setki widzów. Podjeżdżają samochodami na długo przed zachodem słońca, 
rozkładają krzesełka, stoliki, pichcą kolację na kuchenkach polowych, inni z aparatami 
fotograficznymi w dłoniach zajmują miejsca na dachach samochodów.” 
 
Rdzenni mieszkańcy Australii zwą ją ________________________ 
 
II.   
„Spośród plemion Afryki Wschodniej wyróżnia ich wrodzona godność i duma. Te cechy 
sprawiły, że do dzisiaj zachowali silne poczucie odrębności kulturowej i etnicznej. Przez wiele 
lat byli zupełnie nieczuli na pokusy, jakie oferowała biała cywilizacja. Trzymali się z daleka, 
zajęci pielęgnowaniem własnej tradycji, kultury i religii. Ani 70 lat kolonializmu, ani ponad 40 
lat niepodległych rządów nie zmieniły wiele w ich obyczajach, tradycji i wierzeniach, nie 
zerodowały jedności etnicznej. Ale z tych samych powodów do dzisiaj pozostają oni na 
marginesie życia społecznego krajów Afryki Wschodniej. Stanowią żywy skansen.” 
 
Ten lud zamieszkujący sawannowy obszar Afryki Wschodniej to _______________________ 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 


