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WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
STOPIEŃ REJONOWY 

 

 

 

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. 
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Zadanie 1. (1 p.) 
Jeziorem rynnowym w Polsce jest 

A. Jezioro Mikołajskie. 
B. Jezioro Jamno. 

C. Jezioro Śniardwy. 
D. Jezioro Niegocin. 

 
Zadanie 2.(1 p.) 
Wśród wymienionych poniżej form rzeźby młodoglacjalnej występującej w Polsce, formą 
fluwioglacjalną jest 

A. wzgórze moreny czołowej. 
B. rynna polodowcowa. 

C. obszar moreny dennej. 
D. głaz narzutowy.   

 
Zadanie 3. (1 p.)  
Rozległe, bardzo płaskie stożki napływowe zbudowane ze żwirów i piasków osadzonych i 
wypłukanych przez wody pochodzące z topnienia lądolodu to 

A. kemy. B. drumliny. C. ozy. D. sandry. 
 
Zadanie 4. (1 p.) 
Region geograficzny, który cechuje się rzeźbą staroglacjalną to 

A. Pojezierze Drawskie. 
B. Bory Tucholskie. 

C. Pojezierze Olsztyńskie. 
D. Kotlina Warszawska.  

 
Zadanie 5. (1 p.) 
Masy powietrza, które napływają nad Polskę najczęściej wiosną, powodujące przymrozki i 
majowe ochłodzenie, a zimą przynoszące silne mrozy i obfite opady śniegu to masy 
powietrza  

A. polarno-morskiego. 
B. arktycznego. 

C. polarno-kontynentalnego. 
D. zwrotnikowego morskiego. 

 
Zadanie 6. (1 p.) 
Obszar Polski obejmują zlewiska trzech mórz: 

A. Bałtyckiego, Północnego, Białego. 
B. Bałtyckiego, Azowskiego, Czarnego. 
C. Czarnego, Bałtyckiego, Północnego. 
D. Północnego, Bałtyckiego, Śródziemnego. 

 
Zadanie 7. (1 p.) 
Zamieszczony obok profil glebowy przedstawia  

A. rędzinę. 
B. madę rzeczną. 
C. glebę bielicową. 
D. czarną ziemię. 
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Zadanie 8. (1 p.) 
W 2018 roku w Polsce w sektorze usług pracowało około 

A. 28% zatrudnionych. 
B. 36% zatrudnionych. 

C. 59% zatrudnionych. 
D. 88% zatrudnionych. 

 
Zadanie 9. (1 p.) 
Na poniższej mapie elektrownię Turów oznaczono numerem 

A. 1.   B. 2.   C. 3.   D. 4. 

 
 
Zadanie 10. (1 p.) 
Główną mniejszością narodową zamieszkującą Opolszczyznę są 

A. Ukraińcy. B. Słowacy. C. Rosjanie. D. Niemcy. 
 
Zadanie 11. (1 p.) 
Na zamieszczonej obok ilustracji zaznaczona 
jest pradolina  

A. Toruńsko-Eberswaldzka. 
B. Warszawsko-Berlińska. 
C. Wrocławsko-Magdeburska. 
D. Pomorska. 
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Zadanie 12. (1 p.) 
Zapisz trzy cechy charakteryzujące Morze Bałtyckie. 
 
- __________________________________________________________________________ 
 
 
- __________________________________________________________________________ 
 
 
- __________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 13. (1 p.) 
Skrajne punkty województwa podlaskiego to: 

Punkt najdalej położony na północ  54°24′ N 
Punkt najdalej położony na wschód  24°08′ E 
Punkt najdalej położony na południe  52°17′ N 
Punkt najdalej położony na zachód  21°35′ E 

Oblicz rozciągłość południkową województwa podlaskiego w stopniach kątowych. 
Miejsce na obliczenia:  
 
 
 
 
 
Odpowiedź:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 14. (1 p.) 
Wypisz nazwy dwóch parków narodowych utworzonych na obszarze Sudetów. 

 
–  _________________________________________________________________________ 
 
–  _________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 15. (2 p.) 
Obok wymienionych poniżej polskich obiektów z „Listy UNESCO” dopisz nazwy województw, 
w których się one znajdują. 
 
1. Zamek krzyżacki w Malborku     –  _________________________ 

2. Kościoły Pokoju w Jaworze i w Świdnicy    –  _________________________ 

3. Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach –  ______________________ 

4. Średniowieczny zespół miejski Torunia    –  _________________________ 

5. Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni   –  _________________________  
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Zadanie 16. (1 p.) 
Oblicz temperaturę powietrza na szczycie o wysokości 2250 m n.p.m., jeśli na wysokości 
850 m n.p.m. wynosi ona 2°C. Przyjmij, że zmiany temperatury następują o 0,6°C/100 m. 
Miejsce na obliczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 17. (2 p.) 
Uzupełnij poniższy rysunek tak, aby przedstawiał on krążenie powietrza podczas bryzy 
nocnej.  
 
I. Dorysuj, do linii zaznaczonych na rysunku, strzałki przedstawiające kierunek krążenia 

powietrza.  
 

II. Wpisz w kółka odpowiednio litery N i W oznaczające układy ciśnień atmosferycznych. 
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Zadanie 18. (2 p.) 
Wpisz w wyznaczone miejsca na 
mapie numery (1-6) odpowiadające 
wskazanym poniżej nazwom rzek.  
Jedna z oznaczonych na mapie rzek 
pozostanie bez przyporządkowania. 
 
1 – Nida 

2 – Bug 

3 – Wieprz  

4 – Brda 

5 – Warta  

6 – Pilica  

 
 
 
 
Zadanie 19. (2 p.) 
Obok wymienionych miejsc zapisz nazwę surowca mineralnego, który jest tam wydobywany. 
 
Kamień Pomorski  –  ___________________________________________ 

Bogdanka  –  ___________________________________________ 

Inowrocław  –  ___________________________________________ 

Konin   –  ___________________________________________ 

 
Zadanie 20. (1 p.) 
Przyjmij, że liczba ludności województwa podlaskiego wynosi 1 181 500, a wskaźnik 
urbanizacji 60,8%. Oblicz ilu mieszkańców naszego województwa mieszka na wsi. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 21. (2 p.) 
Przyporządkuj wymienione poniżej miasta do pasów rzeźby terenu Polski, w których są one 
położone. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy miast, z których jedna 
została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pasa rzeźby terenu podanego w tabeli. 
 

Oświęcim, Bydgoszcz, Częstochowa, Zakopane, Szczecin, Wrocław 
 

Lp. Pas rzeźby terenu Miasto 

1. Pobrzeża  

2. Pojezierza  

3. Niziny Środkowopolskie  

4. Wyżyny  

5. Kotliny podkarpackie  

 
Zadanie 22. (2 p.) 
Określ typ aglomeracji, w których znajdują się podane poniżej miasta. Wstaw przy każdym 
z nich znak X we właściwej kolumnie tabeli (aglomeracja monocentryczna/aglomeracja 
policentryczna). 
 

Lp. Miasto aglomeracja monocentryczna aglomeracja policentryczna 

1. Gdynia    

2. Łódź   

3. Poznań   

4. Bytom   

 
Zadanie 23. (1 p.) 
W tabeli wpisano nazwy dwóch regionów rolniczych Polski. Każdemu z nich przyporządkuj 
dwa przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa, które są najbardziej charakterystyczne dla 
danego regionu. Wstaw znak X we właściwych polach tabeli. 
 

A. Okres wegetacyjny przekraczający 220 dni. 
B. Wśród gleb czarnoziemy i rędziny. 
C. Rozległe równiny i szerokie doliny rzeczne. 
D. Największa w Polsce liczba dni słonecznych. 

 

Region Polski Czynniki rozwoju rolnictwa 

Nizina Śląska A B C D 

Wyżyna Lubelska A B C D 
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Zadanie 24. (2 p.) 
Wybierz poprawne dokończenie każdego zdania (1-3), zaznaczając odpowiedź A lub B. 

1. W Polsce do 50 roku życia przeważa liczba 
A. kobiet nad mężczyznami. 

B. mężczyzn nad kobietami. 

2. 
Gdy liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń, 
przyrost naturalny jest 

A. dodatni. 

B. ujemny. 

3. W Polsce rodzi się więcej  
A. chłopców. 

B. dziewczynek. 

 
Zadanie 25. (2 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Przy każdym zdaniu (1-4) wstaw znak X we 
właściwej kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz). 
 

Lp. Informacja Prawda Fałsz 

1. 
Autostrady A1 i A2 przecinają się na obszarze województwa 
małopolskiego. 

  

2. Rafinerie w Gdańsku i w Płocku łączy rurociąg Przyjaźń.   

3. 
Województwo mazowieckie ma największą gęstość sieci 
kolejowej. 

  

4. Lotnisko „Balice” znajduje się obok Krakowa.   

 
Zadanie 26. (1 p.) 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego obroty handlu zagranicznego Polski 
w 2020 roku przedstawiają się następująco:  

import: 1 015 359,5 mln zł;  eksport: 1 062 513,5 mln zł 
Oblicz saldo handlu zagranicznego naszego kraju w podanym okresie.  
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
Odpowiedź:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 27. (2 p.) 
Podane przykłady działalności (1-5) dopasuj do określonego sektora gospodarki narodowej. 
Wstaw znak X we właściwej kolumnie tabeli.  

Lp. Działalność gospodarcza rolnictwo przemysł usługi 

1. Rybactwo    

2. Handel    

3. Produkcja energii elektrycznej    

4. Transport    

5. Produkcja artykułów spożywczych    
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Zadanie 28. (1 p.) 
Wypisz nazwy dwóch mniejszości etnicznych zamieszkujących województwo podlaskie. 

 

–  ___________________________________ 

–  ___________________________________ 

 
Zadanie 29. (2 p.) 
W wyznaczonych miejscach wpisz nazwy wskazanych na mapie obiektów geograficznych 
województwa podlaskiego. 

 
 
Zadanie 30. (1 p.) 
Zaznacz te określenia, które poprawnie opisują klimat Polski. 

A. Spadek sumy opadów atmosferycznych w porze letniej. 
B. Długość trwania okresu wegetacyjnego od 100 do 150 dni. 
C. Występowanie sześciu termicznych pór roku. 
D. Przewaga wiatrów wschodnich. 
E. Roczna suma opadów atmosferycznych  około 600 mm. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 

 

 


