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WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
STOPIEŃ SZKOLNY 

 

1.  Test konkursowy zawiera 31 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 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. 
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X 



Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych woj. podlaskiego w r. szk. 2022/2023 

STOPIEŃ SZKOLNY 

2 z 10 

Zadanie 1. (1 p.)  
Obwód globusa na równiku wynosi 40 cm. Globus ten został wykonany w skali 

A. 1 : 40 000 000  
B. 1 : 100 000 000  

C. 1 : 80 000 000 
D. 1 : 60 000 000 

 
Zadanie 2. (1 p.)  
Równik przechodzi przez 

A. Amerykę Północną.  
B. Australię.  

C. Amerykę Południową. 
D. Europę. 

 
Zadanie 3. (1 p.)  
Który z wymienionych równoleżników jest najkrótszy?  

A. Koło podbiegunowe północne.  
B. Zwrotnik Koziorożca.  

C. Zwrotnik Raka.  
D. Równik.  

 
Zadanie 4. (1 p.)  
Nad Zatoką Biskajską leży 

A. Portugalia. 
B. Grecja. 

C. Francja. 
D. Wielka Brytania. 

 
Zadanie 5. (1 p.)  
Która cieśnina łączy Morze Czarne z Morzem Marmara?  

A. Kaletańska. B. Gibraltarska.  C. Dardanele.  D. Bosfor.  
 
Zadanie 6. (1 p.)  
Marko Polo podczas podróży do Chin przeprawiał się przez 

A. Kaukaz. B. Karakorum. C. Pamir. D. Himalaje. 
 
Zadanie 7. (1 p.)  
Na Szlaku Orlich Gniazd znajduje się zamek w 

A. Malborku. B. Olsztynie. C. Czersku. D. Reszlu. 
 
Zadanie 8. (1 p.)  
Kurpie zamieszkują 

A. Nizinę Mazowiecką.  
B. Podhale.  

C. Wyżynę Śląską. 
D. Wybrzeże Słowińskie. 

 
Zadanie 9. (1 p.) 
Islandia położona jest na granicy rozchodzących się płyt litosfery. Na skutek tego większość 
wyspy pokrywają 

A. lodowce. B. granity. C. bazalty. D. gejzery. 
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Zadanie 10. (1 p.) 

 
Na półkuli północnej i półkuli zachodniej leży punkt 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
 
Zadanie 11. (1 p.) 
Konsekwencją starzenia się społeczeństwa Europy jest 

A. model rodziny 2+1. 
B. wzrost aktywności zawodowej kobiet. 
C. duża liczba nielegalnych migrantów z państw afrykańskich. 
D. wzrost wydatków przeznaczonych na służbę zdrowia. 

 
Zadanie 12. (1 p.) 
Gęsta atmosfera tej planety, złożona głównie z dwutlenku węgla, zatrzymuje ciepło, co 
sprawia, że jest ona najgorętsza w Układzie Słonecznym. Planeta ta nie ma księżyców i 
sąsiaduje z Ziemią. 
 
Opisane ciało niebieskie to 

A. Merkury. B. Wenus. C. Mars. D. Jowisz.  
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Zadanie 13. (1 p.)  
Obok podanych w tabeli opisów zapisz nazwę odpowiadających im elementów mapy. 
 

Lp. Opis elementu mapy Nazwa elementu mapy 

1. 
Zawiera zestawienie wszystkich znaków 
użytych na mapie oraz ich wyjaśnienie. 

 

2. 
Umożliwia obliczanie odległości w terenie 
na podstawie pomiarów na mapie. 

 

 

Zadania 14 – 16  wykonaj na podstawie poniższej mapy poziomicowej. 
 

 
Zadanie 14. (1 p.)  
Zapisz wysokość bezwzględną punktu C.  ________________ 
 
Zadanie 15. (1 p.)  
Oblicz odległość rzeczywistą między punktami A i C. 
Obliczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: Odległość rzeczywista między punktami A i C wynosi _______________ . 
 
Zadanie 16. (1 p.)  
Podkreśl poprawne dokończenie zdania. 
 
Punkt B leży pomiędzy dwoma wzniesieniami / w kotlinie. 
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Zadanie 17. (2 p.)  

 
Zaznacz, które z poniższych informacji dotyczących zamieszczonego klimatogramu są 
prawdziwe, a które fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak „X” we właściwej 
kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz). 
 

Lp. Informacja Prawda Fałsz 

1. Przedstawione dane dotyczą strefy klimatów zwrotnikowych.   

2. Roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 10°C.   

3. Najwyższe opady atmosferyczne wystąpiły w październiku.   

 
Zadanie 18. (2 p.) 
Przyporządkuj podane cechy poszczególnym typom krajobrazu. Wpisz litery (a-h) 
w odpowiednie kolumny tabeli. 

a. pola uprawne 
b. jaskinie w Tatrach 
c. bagna i wydmy w Puszczy Kampinoskiej 
d. wybrzeże klifowe 
e. wyrobiska 
f. gęsta i wysoka zabudowa 
g. wieże wyciągowe i hałdy 
h. parki i skwery zaprojektowane przez człowieka 

 
  

Krajobraz naturalny Krajobraz rolniczy Krajobraz miejski Krajobraz przemysłowy 
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Zadania 19 – 20 wykonaj na podstawie poniższego rysunku 

 
Zadanie 19. (2 p.) 
Na podstawie analizy powyższego rysunku podkreśl w zdaniach poprawne określenia.  

1. Dzień polarny występuje na obszarze okołobiegunowym na półkuli północnej / 
południowej. 

2. Zmiana oświetlenia Ziemi w ciągu roku jest skutkiem ruchu obrotowego / 
obiegowego naszej planety.  

 
Zadanie 20. (1 p.) 
Rysunek prezentuje oświetlenie Ziemi  

A. 21 marca. B. 22 czerwca. C. 23 września. D. 22 grudnia. 
Z 
adanie 21. (2 p.) 
Wymienione poniżej charakterystyczne elementy krajobrazu wpisz w odpowiednie miejsce 
tabeli, dopasowując je do regionu geograficznego, w którym występują. Jeden z obiektów 
pozostanie bez przyporządkowania. 
 

Szeska Góra, Morskie Oko, Dolina Prądnika, 
Puszcza Kampinoska, Jezioro Łebsko, Jezioro Goczałkowickie 

 

Lp. Region geograficzny Element krajobrazu 

1. Wybrzeże Słowińskie  

2. Pojezierze Mazurskie  

3. Nizina Mazowiecka  

4. Wyżyna Krakowsko – Częstochowska  

5. Tatry Wysokie  

 



Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych woj. podlaskiego w r. szk. 2022/2023 

STOPIEŃ SZKOLNY 

7 z 10 

Zadanie 22. (1 p.) 
Wymienione poniżej regiony geograficzne Polski (1-4) ustaw w kolejności zgodnie z ich 
położeniem z zachodu na wschód. W wyznaczone miejsca wpisz we właściwej kolejności 
odpowiednie numery (1–4). 
 

1. Nizina Mazowiecka   2. Wyżyna Śląska   
3. Wybrzeże Słowińskie   4. Wyżyna Lubelska 

 
region wysunięty najdalej  region wysunięty najdalej 
na zachód  na wschód  

 
 
Zadania 23 – 24 wykonaj na podstawie poniższego fragmentu siatki kartograficznej. 
 

 
 
Zadanie 23. (2 p.) 
Zaznacz, które z poniższych informacji są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując przy każdej 
informacji znak „X” we właściwej kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz). 
 

Lp. Informacja Prawda Fałsz 

1. Szerokość geograficzna punktu A wynosi 10°30’S.   

2. Długość geograficzna punktu D to 30°E.   

3. Punkty B i C mają północną szerokość geograficzną.   

 
Zadanie 24. (1 p.) 
Oblicz rozciągłość południkową (w stopniach) między punktami E oraz F. 
Obliczenia:  
 
 
 
 
 
Odpowiedź: _________________________________________________________________ 
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Zadanie 25. (2 p.)  

 
Na podstawie powyższej mapy zaznacz, które z poniższych informacji są prawdziwe, a które 
fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak „X” we właściwej kolumnie tabeli 
(Prawda/Fałsz). 
 

Lp. Informacja Prawda Fałsz 

1. Mołdawia ma dostęp do Morza Czarnego.   

2. Bułgaria od północy graniczy z Węgrami.   

3. Andora graniczy z dwoma państwami.   

 
Zadanie 26. (2 p.) 
Zapisz w tabeli nazwę kraju sąsiadującego z Polską, na obszarze którego znajdują się 
wymienione obiekty geograficzne. 
 

Lp. Obiekty geograficzne Państwo 

1. Łaba, Śnieżka, Szumawa  

2. Niemen, Polesie, Prypeć  

3. Dunaj, Tatry, Wag  

4. 
Niemen, Mierzeja Kurońska, Wysoczyzna 
Żmudzka 

 

5. Dniestr, Karpaty, Wyżyna Wołyńska  
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Zadanie 27. (1 p.) 
Na poniższych fotografiach (A-E) przedstawiono zwierzęta żyjące na różnych kontynentach. 
 
A. B.  C.  

 
 

D. E. 

 
Przyporządkuj powyższe zwierzęta wskazanym na mapie świata miejscom, w których żyją. 
Skreśl w ramce odpowiednią literę (A–E). Jedno ze zwierząt pozostanie bez 
przyporządkowania.  
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Zadanie 28. (2 p.) 
Wybierz poprawne dokończenie każdego zdania, zaznaczając odpowiedź A lub B. 
 

1. 
Na Węgrzech dominują małe 
gospodarstwa rolne, 
w których 

A. 
uprawia się głównie zboża, buraki cukrowe, 
słoneczniki. 

B. 
hoduje się przede wszystkim bydło i trzodę 
chlewną. 

2. 
W duńskich gospodarstwach 
rolnych  

A. 
hodowla bydła i trzody chlewnej ma niewielkie 
znaczenie. 

B. 
hoduje się wyspecjalizowane rasy zwierząt oraz 
stosuje się odpowiednie pasze wysokiej jakości. 

 
Zadanie 29. (1 p.) 
Wypisz trzy źródła wykorzystywane do produkcji energii odnawialnej. 
  
– _______________________________________________________________________ 

– _______________________________________________________________________ 

– _______________________________________________________________________ 
 
Zadanie 30. (2 p.) 
Wybierz poprawne dokończenie każdego zdania, zaznaczając odpowiedź A lub B. 
 

1. 
Produkcja sprzętu elektronicznego Simens, Grundig, 
Zeiss odgrywa bardzo dużą rolę w gospodarce 

A. Francji. 

B. Niemiec. 

2. 
Producentami marek samochodów Citroen, Renault, 
Peugeot są fabryki 

A. francuskie. 

B. niemieckie. 

 
Zadanie 31. (1 p.) 
Wśród wymienionych obiektów podkreśl atrakcje turystyczne państw Europy Południowej. 
 

Zamek w Mirze, Etna, Jeziora Plitwickie, Karlowe Wary, Pompeje 
 
 

Brudnopis (nie jest oceniany) 


