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WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY  
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 26.02.2020 R. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 26 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. 
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WOJEWÓDZKIE KONKURSY 

Zadanie 1. (2 p.) 
Rozpoznaj planety zaznaczone na ilustracji cyframi (1
planet w wyznaczonych miejscach.

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 
 
Zadanie 2. (2 p.) 
Zapisz trzy skutki ruchu obiegowego Ziemi
 
- __________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

 
Zadanie 3. (1 p.) 
Spośród przedstawionych poniżej zdań (A

A. Trwa 24 godziny. 
B. Odbywa się wokół Słońca po drodze zwanej orbitą.
C. Przebiega z zachodu na wschód.
D. Trwa 365 dni, 5 godzin i 49 minut.
E. Odbywa się wokół osi ziemskiej.

 
Zadanie 4. (1 p.) 
Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu równonocy wiosennej
znajduje się w miejscu o szerokości geograficznej 40°
Obliczenia: 
 
 
 
 
Odpowiedź: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Rozpoznaj planety zaznaczone na ilustracji cyframi (1-4), a następnie zapisz nazwy tych 
planet w wyznaczonych miejscach. 

 
_________________________      3. ______________________________

_________________________      4. ______________________________

obiegowego Ziemi. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

rzedstawionych poniżej zdań (A-E) zaznacz te, które opisują ruch obrotowy Ziemi

Odbywa się wokół Słońca po drodze zwanej orbitą. 
Przebiega z zachodu na wschód. 
Trwa 365 dni, 5 godzin i 49 minut. 
Odbywa się wokół osi ziemskiej. 

Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu równonocy wiosennej, wiedząc, że obserwator 
o szerokości geograficznej 40°N. 

____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

WOJEWÓDZKI 

4), a następnie zapisz nazwy tych 

 

. ______________________________ 

______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

) zaznacz te, które opisują ruch obrotowy Ziemi. 

wiedząc, że obserwator 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 5. (2 p.) 
W poniższych zdaniach podkreśl informacje, które poprawnie je uzupełniają.  
 
Wysokość górowania Słońca jest największa latem / jesienią, a najmniejsza wiosną / zimą. 

Gnomon rzuca najkrótszy cień w godzinach porannych / w południe słoneczne. 
 

Zadanie 6. (2 p.) 
Wskazanym na mapie świata miejscom przyporządkuj prawidłową strefę oświetlenia Ziemi, 
w której położone jest dane miejsce, zaznaczając w ramce odpowiednią literę (A-C).  

 
A. międzyzwrotnikowa 
B. umiarkowana 
C. podbiegunowa    

 
Zadanie 7. (2 p.) 
Oblicz czas słoneczny miejscowy w Białymstoku (23°E), jeśli w tym samym momencie 
w Lizbonie (8°W) jest godzina 11.15 czasu słonecznego.  
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 8. (1 p.) 
Korzystając z mapy stref czasowych na świecie, określ, która godzina czasu strefowego jest 
w Pekinie, gdy w Warszawie zegar wskazuje 14.00. Odpowiedź zapisz w wyznaczonym 
miejscu. 
 

 
 
 

 

 

Odpowiedź: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
  



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2019/2020 – STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

5 z 10 

Zadanie 9. (1 p.) 
Równiny sandrowe, jeziora polodowcowe i moreny denne to formy terenu 
charakterystyczne dla obszaru 

A. Niziny Mazowieckiej. 
B. Pojezierza Mazurskiego. 
C. Wyżyny Śląskiej. 
D. Pobrzeża Słowińskiego. 

 
Zadanie 10. (1 p.) 
Najgłębsza depresja występuje w Europie na  

A. Nizinie Francuskiej. 
B. Nizinie Wschodnioeuropejskiej. 
C. Wielkiej Nizinie Węgierskiej. 
D. Nizinie Nadkaspijskiej. 

 
Zadanie 11. (2 p.) 
Określ poprawność poniższych układów (typ klimatu – roślinność naturalna) 
przedstawiających strefy krajobrazowe Europy. Wpisz literę P - jeśli układ jest prawidłowy 
lub F – jeśli jest błędny.  
  
1. Klimat umiarkowany ciepły kontynentalny – step  – ____ 

2. Klimat umiarkowany chłodny kontynentalny – tajga  – ____ 

3. Klimat podzwrotnikowy morski – tundra   – ____  

 
Zadanie 12. (2 p.) 
W poniższych zdaniach podkreśl informacje, które poprawnie je uzupełniają.  
 
Islandia położona jest na granicy płyt litosfery: eurazjatyckiej i pacyficznej / 

północnoamerykańskiej. Płyty te oddalają się od siebie / zderzają się ze sobą. Ruch płyt 
litosfery jest wynikiem przemieszczania się strumieni lawy / magmy we wnętrzu Ziemi. 

Jednym z wulkanów występujących w tym kraju jest Hekla / Etna. 

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

1. Wzrost popularności elektrowni jądrowych wiąże się z ich  
A wydajnością. 
B bezawaryjnością. 

2. 
W Unii Europejskiej najwięcej energii elektrycznej 
wytwarzają elektrownie 

A wiatrowe. 
B cieplne. 

3. 
Krajem, w którym w strukturze produkcji energii 
elektrycznej dominują elektrownie wodne jest 

A Francja. 
B Norwegia. 
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Zadanie 14. (1 p.) 
Oceń prawdziwość zdań opisujących gospodarkę Francji. Wpisz P, jeżeli zdanie jest 
prawdziwe lub F, jeżeli jest fałszywe. 
 

1. We Francji produkuje się samoloty pasażerskie, wojskowe i rakiety kosmiczne. – ____ 

2. We Francji jest tylko jeden obszar koncentracji przemysłu wysokich technologii nazywany 

technopolią. – ____ 

 
Zadanie 15. (1 p.) 
Utwórz poprawne zdanie. Zaznacz odpowiedź 1 lub 2 oraz dokończenie A lub B. 
 

 
 

Powyższy rysunek przedstawia jedno ze zbóż uprawianych w Europie. Zbożem tym jest  
1. żyto, 

w zbiorach którego w czołówce Unii Europejskiej  
A. są Węgry. 

2. owies, B. jest Dania. 
 

Zadanie 16. (3 p.) 
Wstaw znak „X” przy odpowiednim kraju sąsiadującym z Polską, który różni się 
od pozostałych cechą przedstawioną w tabeli.  
 

Cecha państwa 

Państwo 

N
ie

m
cy

  

Cz
ec

hy
  

Sł
ow

ac
ja

  

Li
tw

a 
 

Ro
sj

a 
 

Bi
ał

or
uś

  

U
kr

ai
na

  
1. Znajduje się tu wybudowany na przełomie XV/XVI 

wieku zamek w Mirze. 
       

2. Jaskinia Lodowa udostępniona do zwiedzania 
przyciąga turystów fantazyjnymi naciekami 
lodowymi.  

       

3. Brzegiem najgłębszego jeziora świata przebiega 
jedna z najsłynniejszych tras kolejowych Europy. 

       

4. W zachodniej części tego państwa, w dawnych 
kompleksach przemysłowych, powstały muzea 
dziedzictwa przemysłowego, centra kulturalno-
rozrywkowe i tereny rekreacyjne. 

       

5. Częścią linii brzegowej jest Mierzeja Kurońska, 
której fragment został wpisany na listę UNESCO. 

       

6. Jednym z najpiękniejszych zabytków jest zespół 
klasztorny Ławry Peczerskiej. 

       

7. W północnej części tego kraju, koło Adršpach, w 
spękanych piaskowcach powstało Skalne Miasto. 
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Zadanie 17. (1 p.) 
Na poniższej mapie zaznaczono numerami (1-4) obiekty geograficzne Europy, kolejno - 
krainę geograficzną (1), rzekę (2), morze (3) i półwysep (4). 
 

 
 
Zaznacz właściwy zestaw obiektów. 

A. Alpy (1), Wołga (2), M. Adriatyckie (3), Płw. Bretoński (4) 
B. Karpaty (1), Wołga (2), M. Adriatyckie (3), Płw. Jutlandzki (4) 
C. Alpy (1), Dunaj (2), M. Egejskie (3), Płw. Jutlandzki (4) 
D. Karpaty (1), Dunaj (2), M. Egejskie (3), Płw. Bretoński (4) 

 
Zadanie 18. (2 p.) 
W każdym z poniższych wierszy skreśl nazwę kraju, który nie spełnia kryterium 
przyporządkowania. 
 
1. Kraje położone nad Morzem Śródziemnym to: Portugalia, Grecja, Włochy, Hiszpania. 

2. Kraje położone nad Morzem Bałtyckim to: Litwa, Islandia, Finlandia, Szwecja. 

3. Kraje należące do Unii Europejskiej to: Francja, Węgry, Ukraina, Dania. 
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Zadanie 19. (2 p.) 
Na poniższej mapie oznaczono numerami (1-4) wybrane kraje europejskie. W wyznaczonym 
miejscu, obok numerów, zapisz nazwy tych państw.  

 

 
 
1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

 
Zadanie 20. (1 p.) 
Każdemu z wymienionych obszarów, oznaczonych numerami (1 – 4), przyporządkuj właściwą 
atrakcję turystyczną. Przy określonych numerach, w wyznaczonym miejscu, zapisz 
odpowiednią literę (A-D). 
 

1. Chorwacja 
2. Sycylia 
3. Wenecja 
4. Lazurowe Wybrzeże 

A. Czynny wulkan.  
B. Alpy schodzące do wybrzeża morskiego.  
C. Ponad sto wysp oddzielonych kanałami. 
D. Jeziora Plitwickie. 

  
1. _____  2. _____ 3. _____  4. _____ 
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Zadanie 21. (2 p.) 
Wstaw znak „X” w kolumnie odpowiadającej miastu, którego dotyczy opis. 
 

Opis Paryż Londyn 

1. Światowa stolica mody. Powstały tu pierwsze domy mody Coco 
Chanel czy Christiana Dora. 

  

2. Dzielnica City jest ważnym centrum biznesowym tego miasta. 
  

3. 
W mieście tym wydaje się najważniejsze dzienniki o tematyce 
gospodarczej i finansowej na świecie „Financial Times” 
i „The Economist”. 

  

4. 
W tym mieście tworzyli między innymi Fryderyk Chopin, Pablo 
Picasso, Vincent van Gogh. 

  

 
Zadanie 22. (2 p.) 
Poniższe zdjęcia przedstawiają krajobrazy charakterystyczne dla wybranych obszarów Polski. 
Przy każdym zdjęciu zapisz nazwę regionu geograficznego, w którym ten krajobraz 
występuje, wybierając z poniższych podpowiedzi. Jeden region pozostanie bez 
przyporządkowania. 

Regiony geograficzne: Pobrzeże Słowińskie, Tatry, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, 
Wyżyna Lubelska, Pojezierze Mazurskie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ________________________________ 2. ________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ________________________________ 4. ________________________________ 

2 1 

3 4 
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Zadanie 23. (1 p.) 
Do ludów germańskich mieszkających w Europie należą 

A. Anglicy. B. Węgrzy. C. Francuzi. D. Grecy. 
 
Zadanie 24. (1 p.)  
Pogrupuj wymienione poniżej przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa Europy. Wpisz  
w wyznaczone miejsca odpowiednie litery (A-D) zgodnie z podanym kryterium. 

A. Zwiększenie liczby osób pobierających emerytury. 
B. Chęć realizowania swoich planów zawodowych i pasji. 
C. Opóźnianie decyzji o posiadaniu dzieci. 
D. Wzrost wydatków państwa na ochronę zdrowia osób starszych i opiekę nad nimi. 

 
Przyczyny  _______________ 

Skutki   _______________ 

 
Na podstawie dodatkowej literatury wykonaj zadania nr 25 oraz 26. 
 
Zadanie 25. (1 p.) 
Jedno z przejść granicznych na terenie województwa podlaskiego znajduje się w  

A. Medyce. B. Bobrownikach. C. Dorohusku. D. Gołdapi. 
 
Zadanie 26. (1 p.) 
W województwie podlaskim występują niekorzystne tendencje demograficzne. Zapisz jedną 
z nich. 
 
Odpowiedź: _________________________________________________________________ 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


