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WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 15.04.2021 

 

1.  Test konkursowy zawiera 30 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 
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Zadanie 1. (1 p.) 
 

 
 

Powyższa mapa przedstawia obszary występowania   
A. tajgi. B. tundry. C. stepów. D. makii. 

 
Zadanie 2. (1 p.) 
Jednym ze ssaków żyjących na stepach jest 

A. tapir. B. petrel. C. bobak. D. drop. 
 
Zadanie 3. (1 p.) 
W poniższych zdaniach podkreśl właściwe określenia, tak aby zawarte w nich informacje były 
poprawne.  
 
Masai Mara to jeden z rezerwatów narodowych / krajobrazowych utworzonych na obszarze 

Afryki. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Etiopii / Kenii. 

 
Zadanie 4. (1 p.)  
Wypisz nazwy zwierząt zaliczonych do Wielkiej Piątki Afrykańskiej. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 5. (2 p.) 
Zapisz trzy przyczyny głodu i niedożywienia mieszkańców Afryki. 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 
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Zadanie 6. (1 p.) 
Wśród wymienionych poniżej informacji podkreśl dwie, które opisują rolnictwo żarowo–
odłogowe. 

jednoroczne rośliny uprawne, monokultura upraw,  

produkcja żywności na własne potrzeby, przeznaczanie większości produkcji na eksport 
 
Zadanie 7. (2 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych informacji, zaznaczając symbolem X we właściwej kolumnie 
tabeli (P, jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest fałszywe). 
 

  P F 

1. Jedną z form gospodarowania w strefie Sahelu jest pasterstwo 
koczownicze.   

2. Bujna roślinność Sahelu pozwala na długotrwałe wypasanie zwierząt na 
tym samym obszarze.   

3. Sahel odznacza się intensywnym pustynnieniem.   

 
Zadanie 8. (1 p.) 
Fotografia przedstawia sposób uprawy jednej 
z najważniejszych roślin żywieniowych świata. Rośliną 
tą jest 

A. ryż. 
B. proso. 
C. pszenica. 
D. kukurydza. 

 
Zadanie 9. (1 p.)  
Na podstawie poniższego rysunku, na którym przedstawiono przekrój przez basen artezyjski, 
uzupełnij zdanie.  

 
 
Warstwy nieprzepuszczalne skał oznaczono numerami: _____ i _____ . 
 
Zadanie 10. (1 p.)  
W strukturze użytkowania gruntów w Kanadzie największy procent zajmują 

A. lasy. B. grunty orne. C. łąki i pastwiska. D. nieużytki. 
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Zadanie 11. (1 p.)  
Północna granica upraw i lasów w Kanadzie zachodniej sięga poza koło podbiegunowe. 
Wynika to z  

A. równoleżnikowego ułożenia łańcuchów górskich. 
B. oddziaływania ciepłych prądów morskich. 
C. występowania na tym obszarze czarnoziemów. 
D. nizinnego ukształtowania terenu. 

 
Zadanie 12. (1 p.)  

 
Na powyższej mapie zaznaczono obszary występowania  

A. węgla kamiennego. 
B. rud uranu. 

C. ropy naftowej i gazu ziemnego. 
D. rud cynku i ołowiu. 

 
Zadanie 13. (1 p.)  
Zaznacz zestaw, który zgodnie z kryterium przyporządkowania (1–3) wskazuje największego 
azjatyckiego producenta: 1 – kawy, 2 – herbaty, 3 – kauczuku. 

A. 1 – Wietnam, 2 – Chiny, 3 – Tajlandia. 
B. 1 – Indie, 2 – Indonezja, 3 – Wietnam. 
C. 1 – Wietnam, 2 – Indie, 3 – Chiny. 
D. 1 – Chiny, 2 – Indie, 3 – Wietnam. 
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Zadanie 14. (2 p.) 
Na poniższej mapie oznaczono numerami (1–4) wybrane obszary USA. 

 
 
Do podanych opisów (a-d) dopasuj właściwy obszar, wpisując w wyznaczonym miejscu 
przyporządkowany mu numer (1–4).  
 

a. Obszar wydobycia złota - _____ 

b. Megalopolis BosWash  - _____ 

c. Dolina Krzemowa   - _____ 

d. Obszar wydobycia rud żelaza - _____ 

 
Zadanie 15. (2 p.) 
Na podstawie zamieszczonej mapy wykonaj polecenia. 

 
I. Uzupełnij mapę, wpisując we wskazane miejsca odpowiednio W (wyż baryczny) oraz N (niż 

baryczny). 
 
II. Podkreśl poprawne dokończenie zdania. 

Przedstawiony na mapie wiatr to monsun letni / zimowy. 
  



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2020/2021 – STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

6 z 10 

Zadanie 16. (2 p.) 
 

 
 
Na podstawie powyższej mapy wybierz poprawne dokończenie każdego zdania, zaznaczając 
symbolem X odpowiedź A lub B. 
 

1. Obszar oznaczony numerem 1 wskazuje Wyżynę 
A. Wschodnioafrykańską. 
B. Abisyńską. 

2. Numer 2 znajduje się na terenie Kotliny 
A. Czadu. 
B. Konga. 

3. Numerem 3 oznaczona została 
A. Kotlina Libijska. 
B. Nizina Senegalu. 

4. Numer 4 wskazuje  
A. Kotlinę Nilu Białego. 
B. Pustynię Namib. 

 
Zadanie 17. (2 p.)  
Rozpoznaj państwa po opisie. Podkreśl nazwę właściwego kraju. 
 
1. Państwo znane z dużego pogłowia owiec. We wnętrzu tego kraju występują tylko rzeki 

okresowe i epizodyczne, jednak w podłożu skalnym znajdują się ogromne baseny 
artezyjskie. – Australia / USA / Brazylia 

 
2. Kraj z najwyżej położoną wyżyną świata. Jego wschodnia część jest gęsto zaludniona, 

natomiast w zachodniej są rozległe obszary niezamieszkałe. – Indie / Chiny / Etiopia 
 
3. Drugie pod względem liczby ludności państwo świata, o dużych kontrastach 

społecznych, etnicznych, językowych i religijnych. –  Chiny / Indie / USA 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2020/2021 – STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

7 z 10 

Zadanie 18. (2 p.) 
Połącz cechy Japonii (1–4) ze skutkami charakteryzującymi gospodarkę i życie codzienne 
Japończyków (A–E). Przy określonych numerach, w wyznaczonym miejscu, zapisz właściwą 
literę. Jeden skutek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej cechy. 

1. Kraj wyspiarski. 

2. Położenie kraju w pobliżu strefy 
zderzania się płyt litosfery. 

3. Wysoki poziom nauki i techniki. 

4. Górskie i wyżynne ukształtowanie 
powierzchni. 

A. Długi czas życia Japończyków. 

B. Rozwój handlu morskiego i przemysłu 
stoczniowego. 

C. Ograniczenie możliwości rozwoju 
rolnictwa. 

D. Rozwój robotyki i nowoczesnej 
gospodarki. 

E. Zagrożenie występowaniem trzęsień ziemi 
i fal tsunami. 

 
1. _____  2. _____ 3. _____  4. _____  

 
Zadanie 19. (2 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych informacji, zaznaczając symbolem X we właściwej kolumnie 
tabeli (P, jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest fałszywe). 
 

  P F 

1. Cyklony tropikalne tworzą się w strefie międzyzwrotnikowej nad silnie 
nagrzanymi obszarami oceanicznymi.   

2. W oku cyklonu występuje bardzo silny wiatr.   

3. Cyklon tropikalny w Ameryce Północnej nazywany jest tornadem.   


Zadanie 20. (1 p.) 
Na podstawie rysunku dokończ zdanie. 
 
Jęzor lodowcowy zaznaczono na rysunku cyfrą _____ . 

 
 
 
 
Zadanie 21. (1 p.) 
Wypisz 2 skutki zaniku pokrywy lodowej na Ziemi. 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 
  



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2020/2021 – STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

8 z 10 

Zadanie 22. (1 p.) 
Wymienione poniżej skutki (1–4) przyporządkuj do odpowiedniego ruchu Ziemi, wpisując 
w wyznaczone miejsca właściwe numery (1–4). 
 

1. występowanie dni i nocy polarnych 
2. różnica czasu na Ziemi  
3. zmiany miejsca wschodu i zachodu Słońca na widnokręgu 
4. pozorna wędrówka Słońca nad widnokręgiem 

 
Skutek ruchu obrotowego: ______________________ 

Skutek ruchu obiegowego: ______________________ 

 
Zadanie 23. (2 p.) 
Wpisz nazwy stref oświetlenia Ziemi, w których położone są wymienione poniżej miejsca. 

U (0°, 40°E)   - ______________________________________________________ 

X (80°S, 120°E)  - ______________________________________________________ 

Y (50°N, 80°W)  - ______________________________________________________ 

Z (30°N, 0°)     - ______________________________________________________ 

 
Zadanie 24. (1 p.) 
Oblicz wysokość górowania Słońca w miejscu A (47°S, 34°W) w dniu równonocy jesiennej. 
Obliczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 25. (1 p.) 
Fotografia przedstawia polskiego podróżnika, który 
w 1995 roku zdobył oba bieguny Ziemi. Jest to 

A. Krzysztof Wielicki. 
B. Marek Kamiński. 
C. Wojciech Cejrowski. 
D. Paweł Strzelecki. 

 
Zadanie 26. (1 p.) 
W jakim kierunku od bieguna południowego położona jest polska stacja badawcza 
Arctowski? 

A. Południowo-zachodnim.  C. Północnym. 
B. Południowo-wschodnim.  D. Południowym. 
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Zadanie 27. (1 p.) 
Najdłużej noc polarna trwa na 

A. równiku. 
B. zwrotnikach. 

C. kołach podbiegunowych. 
D. biegunach. 

 
Zadanie 28. (1 p.) 
W ciągu jednej godziny Ziemia obraca się o 

A. 4° B. 15° C. 60° D. 360° 
 
Zadanie 29. (1 p.)  
Na podstawie zamieszczonej mapy dokończ zdanie. 

 
Jeżeli w radiu we Włoszech podano, że jest godzina 10.20, to w tym samym momencie 
godzinę 11.20 wskazują zegarki mieszkańców 

A. Francji. B. Litwy. C. Szwecji. D. Wielkiej Brytanii. 
 
Zadanie 30. (2 p.) 
Oblicz różnicę czasu miejscowego między Białymstokiem (53°N, 23°E) a Nowym Jorkiem 
(40°N, 74°W). 
Obliczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


