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WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
STOPIEŃ SZKOLNY – 21.10.2021 

 

1.  Test konkursowy zawiera 27 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 i linijki. 

8.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

9.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

10.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

 
 

 

Numer 
zadania 

1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Razem 

Liczba 
punktów 

                   

  

X X 
X 
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Zadanie 1. (1 p.) 
Odległość w terenie ma 5 km, a na mapie 5 cm. W jakiej skali została wykonana ta mapa. 

A. 1 : 100 000 B. 1 : 250 000 C. 1 : 500 000 D. 1 : 1 000 000 
 
Zadanie 2. (1 p.) 
Granie, turnie i stożki piargowe to charakterystyczne formy krajobrazu 

A. Tatr. 
B. Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

C. Pojezierza Mazurskiego. 
D. Wybrzeża Słowińskiego. 

 
Zadanie 3. (1 p.) 

 
Powyższa fotografia przedstawia 

A. Łazienki Królewskie. 
B. Ogród Saski. 
C. park w Wilanowie. 
D. fontannę przed Pałacem Prezydenckim. 

 
Zadanie 4. (1 p.) 
Skała, na której wytworzyły się żyzne czarnoziemy to 

A. wapień. B. glina. C. granit. D. less. 
 
Zadanie 5. (1 p.) 
Jako pierwszy do Przylądka Igielnego dotarł 

A. Krzysztof Kolumb. 
B. Amerigo Vespucci. 

C. Vasco da Gama. 
D. Ferdynand Magellan. 

 
Zadanie 6. (1 p.) 
Zamieszczona obok fotografia przedstawia 

A. akację. 
B. cedr. 
C. baobab. 
D. jodłę. 
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Zadanie 7. (1 p.) 
W najwyższych górach świata mieszkają 

A. Masajowie. B. Szerpowie. C. Inuici. D. Jakuci. 
 
Zadanie 8. (1 p.) 
Klimatogram przedstawia warunki klimatyczne panujące 
w strefie 

A. zwrotnikowej. 
B. podzwrotnikowej. 
C. umiarkowanej. 
D. okołobiegunowej. 

 
 
Zadanie 9. (1 p.) 
Najdłuższą rzeką, spośród podanych poniżej, przepływającą przez terytorium Rosji jest 

A. Wołga. B. Kołyma. C. Dniepr. D. Ob. 
 
Zadanie 10. (1 p.) 
Największe zagęszczenie zakładów przemysłowych na obszarze Niemiec występuje w 

A. Nadrenii Północnej-Westfalii. 
B. Bawarii. 

C. Saksonii. 
D. Brandenburgii. 

 
Zadanie 11. (2 p.) 
W wyznaczonych miejscach zapisz nazwy wskazanych na poniższej mapie oceanów. 
 

 
Zadanie 12. (2 p.) 
Wypisz trzy skutki ruchu obrotowego Ziemi. 
 
- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 
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Zadanie 13. (2 p.) 
Zapisz nazwę metod kartograficznych, które zastosujesz do przedstawienia poniższych 
zjawisk.  
 
I. Wydobycie surowców mineralnych w Polsce – metoda____________________________ 

II. Suma opadów atmosferycznych w Polsce – metoda_________________________ 

III. Gęstość sieci kolejowej w poszczególnych województwach – metoda _________________ 
 
Zadanie 14. (1 p.) 
Podkreśl poprawne dokończenia zdań. 
 
Fotografia przedstawia chmiel/tytoń.  
 
Roślina ta jest typowa dla Wyżyny Lubelskiej/ 
Niziny Mazowieckiej.  
 
 
Zadanie 15. (1 p.) 
Basia mieszka w Warszawie, a Anna w Lizbonie. Obie, według czasu strefowego 
obowiązującego w ich kraju, zaczynają lekcje w szkole o godzinie 8.00. Która z dziewcząt 
rozpocznie pierwsza swoje zajęcia? Podkreśl poprawne dokończenie zdania. 
 
Pierwsza rozpocznie lekcje Basia/Anna. 
 
Zadanie 16. (2 p.) 
Do poniższych opisów dopasuj właściwą datę lub daty. Wstaw znak X w odpowiednie miejsca 
tabeli. 
 

Lp. Cecha 21.03. 22.06. 23.09. 22.12. 

1.  
W tym czasie na półkuli północnej jest najkrótsza 
noc. 

    

2.  
Promienie słoneczne padają prostopadle 
na Zwrotnik Koziorożca. 

    

3.  Na biegunie północnym zaczyna się dzień polarny. 
    

4.  
Dzień i noc na całej kuli ziemskiej trwają 
po dwanaście godzin. 

    

 
Zadanie 17. (2 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wstaw przy każdej informacji znak X we właściwej 
kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz).  
 

Lp. Informacja Prawda Fałsz 

1. Mars jest planetą karłowatą.   

2. Księżyc to naturalny satelita Ziemi.   

3. Saturn to największa planeta Układu Słonecznego.   
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Zadanie 18. (1 p.) 

 
 
Uzupełnij zdanie na podstawie zamieszczonego powyżej klimatogramu. 
 
Roczna amplituda temperatury wynosi ______ °C. 
 
Zadanie 19. (2 p.) 
Zaznacz na mapie numerami (1-4) następujące regiony Polski: 
 
1 – Pojezierze Mazurskie 

2 – Tatry  

3 – Wyżyna Lubelska 

4 – Nizina Mazowiecka 
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Zadanie 20. (2 p.) 

 
Odczytaj i zapisz współrzędne geograficzne punktów zaznaczonych na powyższej mapie. 
 
X: szerokość geograficzna _____________, długość geograficzna _____________ 
 
Y: szerokość geograficzna _____________, długość geograficzna _____________ 
 
Zadanie 21. (1 p.) 
Turysta wspina się na szczyt, który leży na wysokości 1425 m n.p.m. Wysokość względna, 
jaką musi przebyć, wynosi 825 m. Oblicz, na jakiej wysokości rozpoczął swoją wędrówkę. 
Obliczenia:  
 
 
 
 
 
Odpowiedź:  
 
Zadanie 22. (1 p.) 
Zaznacz symbolem X dwa zdania poprawnie opisujące warunki sprzyjające rozwojowi 
rolnictwa w Danii. 

A. Przewaga gleb brunatnych i czarnoziemów. 
B. Klimat umiarkowany ciepły kontynentalny. 
C. Ciepłe wilgotne lata i łagodne zimy. 
D. Wysoki poziom mechanizacji. 
E. Małe, o wielkości kilku ha, gospodarstwa rolne. 
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Zadanie 23. (2 p.) 
Wybierz poprawne dokończenie każdego zdania, zaznaczając symbolem X właściwą 
odpowiedź (A lub B). 
 

1. Lotnisko Charles de Gaulle znajduje się w 
A. Paryżu. 

B. Londynie. 

2. Tuluza to jedna z technopolii 
A. francuskich. 

B. niemieckich. 

3. Najwięcej energii jądrowej w Unii Europejskiej wytwarza 
A. Dania. 

B. Francja. 

4. Islandczycy należą do ludów 
A. romańskich. 

B. germańskich. 

 
Zadanie 24. (3 p.) 

 
 
Na podstawie powyższego rysunku poziomicowego wykonaj następujące polecenia. 
 
I. Zaznacz na rysunku strzałką (          ) kierunek, w którym płynie rzeka Czarna oraz plusem (+) 
szczyt wzniesienia. 
 
II. Zapisz kierunek, w którym porusza się turysta z punktu A do punktu B. 
______________________________________________________________ 
 
III. Oblicz wysokość względną pomiędzy punktami A i B.  

Obliczenia: 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: Wysokość względna wynosi ______________ . 
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Zadanie 25. (2 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wstaw przy każdej informacji znak X we właściwej 
kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz).  
 

Lp. Informacja Prawda Fałsz 

1. Ukraina jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.   

2. Jedną z atrakcji turystycznych Białorusi jest Mierzeja Kurońska.   

3. Dobszyńska Jaskinia Lodowa znajduje się na terenie Słowacji.   

 
Zadanie 26. (2 p.) 
Islandia oraz kraje Europy Południowej są chętnie odwiedzane przez turystów. Wymienione 
poniżej atrakcje turystyczne przyporządkuj do wskazanego obszaru. Niektóre z nich należy 
wpisać przy obu regionach. 
 

Atrakcje: lodowce, gejzery, Jeziora Plitwickie, wulkany, kąpielisko Błękitna Laguna 
 
Islandia - ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Kraje Europy Południowej - ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
 
Zadanie 27. (2 p.)  
Samolot leci z Moskwy do Sofii. Przemieszcza się w przestrzeni powietrznej w linii prostej.  
Wypisz w kolejności nazwy państw, nad którymi przelatuje. Skorzystaj z zamieszczonej mapy. 
 
 

Rosja 

1. _______________________ 

 

2. _______________________ 

 

3. _______________________ 

Bułgaria 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


