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WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI  

 

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.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 
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Zadanie 1. (1 p.) 
Jezioro leżące na obszarze bezodpływowym to 

A. Bajkał.  
B. Morze Kaspijskie. 

C. Wielkie Jezioro Niedźwiedzie. 
D. Michigan. 

 
Zadanie 2. (1 p.)  
Do najwyższych drzew Amazonii należy  

A. mahoniowiec. 
B. palisandrowiec. 

C. kauczukowiec. 
D. drzewo kapokowe. 

 
Zadanie 3. (1 p.) 
Kraje położone wyłącznie w strefie Sahelu to: 

A. Egipt, Niger, Etiopia.  
B. Czad, Libia, Kongo. 

C. Kenia, Sudan, RPA. 
D. Sudan, Czad, Niger. 

 
Zadanie 4. (1 p.) 
Ludność przedstawiona na fotografii to 

A. Metysi. 
B. Masajowie. 
C. Aborygeni. 
D. Amazońscy Indianie. 

 
 
Zadanie 5. (1 p.) 
Jeden z najliczniejszych narodów na świecie, który na skutek konfliktów na Bliskim 
Wschodzie pozostaje bez własnego państwa to 

A. Syryjczycy. B. Palestyńczycy. C. Kurdowie. D. Jemeńczycy. 
 
Zadanie 6. (1 p.) 
Wśród państw Bliskiego Wschodu najwięcej ropy naftowej pozyskuje 

A. Arabia Saudyjska. 
B. Liban. 

C. Oman. 
D. Syria. 

 
Zadanie 7. (1 p.) 
Jednym z prądów morskich, pod wpływem którego granica lasów na zachodnim wybrzeżu 
Kanady sięga za koło podbiegunowe północne jest Prąd 

A. Kalifornijski. B. Alaski. C. Labradorski. D. Zatokowy. 
 
Zadanie 8. (1 p.) 
Na mapie wskazano wybrane obszary 
Chin o różnej gęstości zaludnienia. 
Najmniejsze zagęszczenie ludności 
występuje w regionie oznaczonym 
numerem 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.  
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Zadanie 9. (1 p.) 
Przedstawiony na mapie obszar miast wielomilionowych 
określa się terminem 

A. aglomeracja. 
B. konurbacja. 
C. megalopolis. 
D. metropolia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 10. (1 p.) 
Metysi są mieszaną odmianą ludności Ameryki 

A. białej i potomków Indian. 
B. potomków przedstawicieli odmiany czarnej i Indian. 
C. potomków przedstawicieli odmiany czarnej i Mulatów. 
D. białej i potomków przedstawicieli odmiany czarnej. 

 
Zadanie 11. (2 p.) 
Zapisz dwa czynniki, które wpłynęły na rozwój Doliny Krzemowej w USA. 
 
- __________________________________________________________________________ 
 
- __________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 12. (1 p.) 
Podkreśl poprawne uzupełnienia poniższego zdania. 
 
Przyczyną ulewnych deszczów występujących na Półwyspie Indyjskim są pasaty/monsuny, 

czyli wiatry sezonowe, zmieniające swój kierunek dwa razy w roku/stałe, wiejące od 

zwrotników ku równikowi. 
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Zadanie 13. (2 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wstaw przy każdej informacji znak X we właściwej 
kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz).  
 

Lp. Informacja Prawda Fałsz 

1.  
W Azji Środkowej panują warunki sprzyjające prowadzeniu 
chowu bydła i owiec. 

  

2.  
W Izraelu występuje rolnictwo o wysokim poziomie 
mechanizacji i chemizacji. 

  

3.  Rolnictwo Japonii pokrywa zaledwie 20% potrzeb mieszkańców. 
  

4.  
Japonia eksportuje głównie surowce mineralne i towary rolno-
spożywcze. 

  

 
Zadanie 14. (2 p.) 
Zapisz przyczynę oraz skutek głodu i niedożywienia w krajach afrykańskich, wybierając je 
spośród podanych poniżej. Niektóre określenia zostały podane dodatkowo i nie pasują do 
żadnej definicji. 
 

rekultywacja gleb, nomadyzm, eksplozja demograficzna, 
kurza ślepota i anemia, deszcze zenitalne  

 
1. Przyczyna głodu i niedożywienia – _____________________________________________ 

2. Skutek – __________________________________________________________________ 
 
Zadanie 15. (2 p.) 
Zapisz dwa przykłady działań mających ograniczyć zjawisko głodu na świecie podejmowanych 
przez państwa lub organizacje międzynarodowe. 
 
–  _________________________________________________________________________ 

–  _________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 16. (2 p.) 
W poniższych zdaniach podkreśl poprawne informacje dotyczące gospodarki Chin.  
 
Pod względem PKB Chiny są obecnie drugą/czwartą największą gospodarką świata. Wartość 

chińskich inwestycji poza granicami kraju systematycznie maleje/wzrasta. W państwie tym 

dynamicznie rozwijają się tradycyjne/nowoczesne gałęzie przemysłu. 
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Zadanie 17. (1 p.) 
Na poniższej mapie Indii zaznaczono cztery miasta. Podpisz Nowe Delhi – stolicę kraju. 

 
Zadanie 18. (2 p.) 
Zapisz dwie bariery ograniczające rozwój turystyki w Afryce. 
 
–  _________________________________________________________________________ 

–  _________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 19. (2 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wstaw przy każdej informacji znak X we właściwej 
kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz).  

Lp. Informacja Prawda Fałsz 

1.  
Stany Zjednoczone należą do największych producentów 
i konsumentów żywności na świecie. 

  

2.  
Kanadyjskie farmy są nastawione przede wszystkim 
na zaspokajanie potrzeb żywieniowych właścicieli i ich rodzin. 

  

3.  Rolnictwo ma największy udział w tworzeniu kanadyjskiego PKB. 
  

4.  
W północnej części Stanów Zjednoczonych uprawia się głównie 
bawełnę i trzcinę cukrową. 

  

 
Zadanie 20. (1 p.) 
Podkreśl nazwy trzech największych jezior spośród wymienionych poniżej.  
 

Ontario, Morze Kaspijskie, Tanganika, Jezioro Górne, Jezioro Wiktorii, Michigan, Ładoga 
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Zadanie 21. (1 p.) 
Zapisz nazwę jeziora przedstawionego na zdjęciu 
satelitarnym oraz podaj jedną z jego cech. 
 
Nazwa jeziora: __________________________ . 

Cecha: _________________________________ 

_______________________________________ . 

 
Zadanie 22. (1 p.) 
Zdjęcie przedstawia wapienną grotę na plaży 
Benagil. Zapisz nazwę państwa, w którym 
znajduje się ta forma terenu. 
 
Odpowiedź:______________________________

_______________________________________ . 

 
Zadanie 23. (2 p.) 
Podpisz zdjęcia przedstawiające wybrane typy wybrzeży, wybierając odpowiednią nazwę 
spośród podanych poniżej. Jedna nazwa została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego 
zdjęcia. 

riasowe, szkierowe, limanowe, deltowe, dalmatyńskie 

 
 

1.  ____________________      2. ____________________ 
 

 
 
3.  ____________________      4. ____________________ 
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Zadanie 24. (2 p.) 
Do podanych w tabeli definicji (1-3) dopisz właściwe terminy geograficzne, wybierając je 
spośród podanych poniżej. Jeden termin został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej 
definicji.  

tsunami, epicentrum, ryft, hipocentrum 
 

Lp. Definicja  Termin geograficzny  

1.  
Miejsce na powierzchni Ziemi, leżące bezpośrednio nad 
centrum trzęsienia Ziemi. 

 

2.  
Fala wywołana gwałtownym wstrząsem (podmorskim 
trzęsieniem Ziemi, wybuchem podmorskiego wulkanu, 
gwałtownym podmorskim osuwiskiem). 

 

3.  
Rodzaj rowu tektonicznego powstającego w strefie 
rozchodzenia się płyt litosfery. 

 

 
Zadanie 25. (1 p.) 
Utwórz poprawne zdanie. Zaznacz symbolem X odpowiedź 1, 2 lub 3 oraz dokończenie A, B 
lub C. 

 
 

Powyższy klimatogram przedstawia rozkład średnich rocznych temperatur powietrza 
i opadów atmosferycznych charakterystycznych dla klimatu 
 

1. podrównikowego wilgotnego, 

który 
sprzyja 
rozwojowi 

A. 
lasów liściastych i mieszanych 
typu grądy. 

2. 
umiarkowanego 
kontynentalnego, 

B. 
lasów piniowych i roślinności 
twardolistnej. 

3. 
podzwrotnikowego morskiego 
(śródziemnomorskiego), 

C. sawanny. 
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Zadanie 26. (2 p.) 
Wpisz nazwy zaznaczonych na mapie obiektów geograficznych. 

 
 
1 – Wyspa  ___________________________________  

2 – Półwysep ___________________________________ 

3 – Nizina  ___________________________________ 

4 – Zatoka ___________________________________ 

5 – Wyżyna  ___________________________________ 

6 – Góry  ___________________________________ 

 
Zadanie 27. (4 p.) 
I. Zapisz nazwy zwierząt przedstawionych na fotografiach 1-5. 
 

 
 
1.  ______________________________   2. _______________________________ 
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3.  ______________________________   4. _______________________________ 
 

 
 

5.  ______________________________ 
 
II. Wpisz do tabeli nazwy rozpoznanych w punkcie I. zwierząt zgodnie z miejscem ich 
zamieszkania. Niektóre nazwy należy wpisać dwa razy. 
 

Lp. Obszar zamieszkania Nazwy zwierząt 

1.  Arktyka  

2.  Antarktyka  

3.  Australia  
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Brudnopis (nie jest oceniany) 


